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QUOC HOI  KHOA XV 
DOAN IMi BIEU QUOC HQI 

TNH HA GIANG 

S: d /DDBQH-VP 
V/v GCri thông báo két qua trã !ôi 

kiên nghj cüa cCr tn tnr&c K$' h9p thó 3, 
Quôc hi khóa XV 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc 

Ha Giang, ngàyj tháng 9 nám 2022 

KInh giri: 
- Thng trirc HDND, Thithng trçrc UBND các huyn, Thành phô; 
- U' ban Mt trn To quôc Thj trân Vinh Quang, huyn 
Hoàng Su PhI. 

Truc K' hop thr 3, Quc hi khoa XV, Doân di biu Quc hi khóa XV 
tinh Ha Giang dâ tiêp xuc cir tn tai  xA Thj trân Vinh Quang, huyn Hoàng Su Phi. Ti 
buôi tiêp xüc, ctr tn kiên nghj: 

1. Xem xét chixa stp xp sap nhp di vi các dan vj hânh chInh cp xã vüng 
biên giOi, có d.c thu dja hInh yang niii và giao thông di 1i khö khän; dông thôi cho 
phép các huyn lam dan theo thai gian, dêbô trI sap sep so can b dôi dis do sap nhp 
cac xã và so can b dôi dii do th%rc hin Dé an di.ra Cong an chInh quy ye xâ. 

2. Xem xét tang rnüc h.rcing cho can bO hi.ru trI di vth truô'ng hçip nghi hixu tr 
näm 2011 tth ye tnrOc, dê dam bâo rni:rc song và không chênh 1ch qua so vâi nh&ng 
ngiRii mói ye huu trong nhüng nàm gân day. 

Doàn dti biu Quc hi khóa XV tinh Ha Giang dã tip thu kin cüa cir tn 
và tong hçp kiên nghj gui Ban Dan nguyen,  U5' ban Thtxng vi Quôc hi. 

Doàn dai  biu Qu& hi khóa XV tinh Ha Giang nhn duçic Van ban s 
4163/BNV-CQDP, ngày 27/8/2022 cüa Bô Nôi vi và vAn ban so 2879/LDTBXH-VP, 
ngày 05/8/2022 cüa B) Lao dng - Thtrang binh vâ XA hi "V/v trá lô'i kiên nghj c tn 
gii tái tru'óc K) hQp th& 3, Quoc hç5i khóa XV". 

Doàn di biu Quc hi khoá XV tinh Ha Giang thông báo kt qua trâ 1i kin 
nghj c1r tn cüa B Ni vii, B Lao dng - Thucing binh và XA hi (phó to kern theo van 
ban nay), gCri den Thu&ng trçrc Hi dôn than dan, U ban nhân dan các huyn, Thành 
phô và U' ban Mt trn To quôc Thj trân Vinh Quang, huyn Hoàng Su PhI thông báo 
cho cir tn duGc biêt./. 

Noi nhin: 
- Nhu trén. 
- Các vj DBQH Doàn HG; 
- Thng trirc HDND, UBND tinh; 
- LDVP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- S& N,i vv;  Sâ LDTB và XH; 
- LD, CV phông CTQH, CTHDND; 
-ITF1-CB, VPUBND tinh (dang tái 

tren Trang TJDTDBND); 
- Liru: VT. 

Thào Th Lien 



BO LAO BONG — THU'ONG BINH 
vA xA HOI 

S: 2879/LDTBXH-VP 
V/v trã I&ñ kin nghj cüa cir tn gCri tài 

tnrâc k' h9p thir 3 Quoc hii khóa XV 

CONG HOA xA 1101 ciiU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tiy do — Hinh phüc 

Ha Nôi, ngày 05 tháng 8 nàm 2022 

KInhgri: 
- Doàn Dai  biu Quc hi tinh Ngh An; 
- Doàn Dti biêu Quôc hi thành phô Ba Nng; 
- Doàn Di biêu Quôc hi Thành phô Ho Chi Minh; 
- Doàn Di biêu Quôc hi tinh Tây Ninh; 
- Doàn Di biêu Quoc hi tinh Ha Giang; 
- Doàn Dti biêu Quôc hi tinh Quàng Trj. 

Bô Lao dông - Thwmg binh và Xâ hi nhn duccc kiên nghj cüa Cu fri các 
tinh: Ngh An, Tây Ninh, Ha Giang, Quãng Trj và thành phô Ba Näng, Thânh phô 
Ho Chi Minh do Ban Dan nguyen,  Uy ban Thung vi Quoc hi chuyên den ti 
Cong van so 487/BDN ngày 14/6/2022, ni dung nhix sau: 

"Ci tn phán ánh & dóng báo hilm xà hç5i nóng dan m5t ln tir näm 1999 
dê htthng chê d5 hitu trI hang tháng. Tir tháng 01/2010, báo hiêm xã h5i nóng 
dan dã chuyên sang báo hiêm xã hi t1 nguyen theo Lu2t Báo hiêm xã hi. Tuy 
nhiên, giai dogn tfr nàm 2000 den nàm 2009, vic chi trá ché dç3 hwu trI t/Wc 
hiçn theo quy ct/nh tgi Diéu l BHXHNông dan Ngh An nên khóng du'ctc diêu 
chinh tang lu'ong theo quy ct/nh C'hInh phi, vi the mic lu'ong hiru clang hir&ng là 
rat tháp. Ci'r in kienngh/ ChInh phz, Bó Lao d5ng, Thircrng binh và Xã h5i có 
chInh sách ho Irçr dôi vó'i nhifrzg ngwài d tham gia báo hiêm xã h5i nông dan 
(Kiên nghj so 69) 

"C tn kiln nghj, cn quan tam diu chinh náng mic hrong hiru cho can 
b5 hiru trI có mlc hro'ng du&i 03 friu dOng/tháng, vi hin nay vói mic luung 
nay cl&i sOng không dam báo, con nhiêu khó khán. "(Kiên nghj sO 76) 

"Cii- tn d nghj tilp tyc xem xét tang hro'ng hiru cho ngw&i v htru trithc 
nám 1995. " (Kiên nghj so 82) 

" tn kiln nghj xem xét diu chinh tang mic hrcrng hiru, trçx cá'p cho dó'i 
tir11g tham gia kháng chiên thai k5' lit nám 1945 den nám 1975 vi sO dOi tirg 
nay khOng con nhiêu và hin mic hithng qua thâp so vái các dOi tirQ'ng tham gia 
kháng chiên sau nãm 1975." (Kiên ngh/ sO 90) 

"DO'i vol Bó Lao d5ng - thwong binh và Xâ hi. xem xét tang rnic hrong 
cho can b5 hu'u trI dOi vOl trw&ng hQp nghi hiru tir nám 2011 trO ye tnithc, dê 
dam báo mic sngvà khOng chênh lch qua so vOl nhzrng ngir&i mOi ye hwu 
trong nhfrng nám gán day." (Kiên nghj sO 96) 
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"Di nghj xem xét tang lztcrng vó'i tj l cao hon cho nhóm di ttrc.rng nhffng 
ngithi nghi hizu tir nàm 1993 tr& ye trzthc, các dôi tiroi'ig nàycó mtc luring tháp, 
neu thtcrc diê'u chinh mic tang dêu thl khOng dáp l'cng nhu cáucuç5c song, khOng 
theo k/p nhffng ngithi ye hitu sau cO mic luring cao hon." (Kiên ngh/ so 100) 

B Lao thng - Thucing binh và Xã hi trã Ryi nhx sau: 

Theo quy djnh cüa pháp lut bâo him xâ hi thI "müc hrning bão him xâ 
hi dirge tinh trên Ca s& mirc dóng, thii gian dóng bâo hiêm xà hi", theo do 
mtrc h.rang hi.ru hang tháng cüa ngui lao dng duqc tInh trên ca s müc tiên 
luang tháng lam can cü tInh dóng báo hiêm xã hi và thai gian ngiiOi lao dng 
dà dóng bão hiêm xâ hi. Nhu 4y, mirc luang hixu cüa nguO'i lao dng cao hay 
thp tüy thuc vào th?yi gian dóng và mirc tiên luang tháng dóng bão hiém xA 
hi cüa ngiRii lao dng khi con lam vic. 

Thri gian qua, Dáng và Nhà nuc luôn quan tam ti di sng cüa nhng 
ngi.thi nghi hru, dc bit là nliüng ngui nghi him truâc nàm 1995, nhUng ngui 
có mirc lixcing him thâp. Thông qua vic thirc hin diêu chinh hrcmg him thi 
gian qua, di song cüa ngui nghi him dà ti'rng brncc dirge cãi thin; ben e?nh  do 
ChInh phü cUng dã quan tam han dôi vth nhtrng ngui nghi him có mirc krcmg 
him thp và dâ thirc hin các bin pháp nhãm giãm bat chênh loch hrcrng huu 
cüa ngi.rñ nghi hiiu a các th&i ks'. 

Theo Nghj quyt s 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 nàrn 2018 cüa Hi ngh 
Trung uang bay Khóa XII ye cái cách chInh sách báo hiêm xã hi dã chi rO: 
"luring him cc ban dircrc diêu chinh chi yêu dra trên cci sà mic tang czia chi sO 
giá tiêu dàng, khá nang cia Qu5Y báo hiem xd h$i và ngán sách nhà nwâc, quan 
tam diêu chinh thoá dáng dOi vâi nhóm dOi twcrng Co mi-c luring him thâp yà 
nghi him trithc nam 1995 nham thu hçp khoáng cách chênh loch  luring him giia 
ngtr&i nghi him ó các thO'i kj) ". 

Trin khai Nghj quyêt so 28-NQ/TW, ChInh phü dâ chI dao  B Lao dng 
- Thuang binh và Xà hi phôi hçip vOi các b, nganh lien quan xây drng dê an 
thirc hin diêu chinh krang him dc 1p ti.rang dOi trong môi tlxang quan vat tién 
luang cüa ngthi dang lam vic, thay dôi each thüc diêu chinh luang him theo 
huing chia sé. B Lao dng - Thucing binh và Xà hi dâ trinh ChInh phü ban 
hành Nghj djnh so 108/2021/ND-CP ngày 07 tháng 12 näm 2021 diêu chinh 
li.rcrng him, trq cap báo hiêm xà hi, trg cap hang tháng, theo do: (i) T& ngày 01 
tháng 01 nAm 2022 diêu chinh thng them 7,4% trên mirc lirang him, trg cap báo 
hiêm xã hi và trg cap hang tháng cüa tháng 12 11am 2021; (ii) Dôi vat ngithi 
htr&ng luang him, trg cap báo hiêm xä hi, trg cap hang tháng truâc näm 1995 
sau khi thi:rc hin diêu chinh 7,4% có mirc hu&ng thâp han 2.300.000 
dông/tháng thi duçxc diôu chinh tang them 200.000 dông!tháng, dôi vat nglz&i 
sau diêu chinh có müc hu&ng cao hon 2.300.000 dông/tháng nhung thâp han 
2.500.000 dông/tháng thi dirge diêu chinh len müc bang 2.500.000 dông/tháng. 

Bô Lao dng — Thirang binh và Xâ hi ghi nhn kin cüa c1 tn. Trong 
thñ gian tat, tiêp tiic trien khai thirc hin Nghj quyêt so 28-NQ/TW ye ni dung 
thirc hin diêu chinh luong him dc 1p  tirang dôi trong môi tuong quan vat tin 
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lucing cüa ngithi dang lam vic, thay di cách thüc diu chinh luo'ng huu theo 
huàng chia sé, B Lao dng — Thi.rong binh và Xà hi phôi hçip vi các b, 
ngành lien quan tiêp tiic nghien cfru, dánh giá và dé xuât ye ni dung thirc hin 
diêu chinh lirnng hu'u (trong do có ni dung kiên nghj cüa cü tn) trong qua trinh 
xây drng dr tháo Lut Bão hiêm xà hi (si:ra dôi). 

Trén day là trá Rn cüa B Lao dng - Thucmg binh và Xà hi, trân tr9ng gui 
tâi Doàn Di biêu Quôc hi các tinh: Ngh An, Tây Ninh, Ha Giang, Qung Trj và 
thành phô Dà Näng, Thành phô Ho CM Minh dê trã Rn kiên nghj cüa cir tn.!. 

Ncinhln: 
- Nhis trën; 
- Ban Dan nguyen; 
- Uy ban Thi.rông vii Quoc hOi; 
- Doãn Chü tjch UBTWMTFQVN; 
- Vn phOng ChInh phü; 
- Chü nhiêm VPQH; 
- BO trirâng, ChQ thim VPCP; 
- BQ LDTBXH: Lath do Bi, Viii BHXH; 
- Thixàng trvc HDND, UBND, 
Sà LDTBXH các tinh: Ngh An, Tây Ninh, Ha Giang, 
Quang Trj và Tp Dà Nng, Ho ChI Minh; 
- Li.ru: VT, TH(L). 



3m Th Thanh Trà 

BQNQIVçT CONG HOA xA HQI CIJU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

HàN51, ngày27 tháng08nám 2022 S: 4163 /BNV-CQDP 

V/v trà Ru kin nghi cUa 
c& tn gi tâi triràc K hçp th(i 3, 

Quôc hOi  khóa XV 

KInh gi'ri: Doàn Di biu Quc hOi  tinh Ha Giang 

B Ni vi nhn thxçuc kMn ng cüacCr tn tinh Ha Giang do Ban Dan nguyen 
thuOc Uy ban Thumg vii Quoc hi chuyên den theo Cong van so 4871BDV ngày 
14/612022, nGi  dung kiên ngh nhir sau: 

"De ng xem xét clara sap xêp, sap nhp d6i vói các dcm vj hành chInh cap 
xä vüng biên giâi, có dc thu dja hinh vi]ng nüi vägiao thông di lai  khókhän; dông 
thi cho phép các huyn lam dan theo th&i gian, dê bô tn sap xêp dan so can bO dôi 
dir do sap nhap các xä và so can b dôi dir do thrc hin Dê an di.ra Cong an chInh 
quy ye xâ" (Câu so 85). 

BNôivutrã1yinhirsau: 
Trên co s kêt qua tng kêt vic sap xêp don vj hành chmnh cap huyn, cap 

xã giai do?n 2019-2021 và can ci chü tnrong ti Van kin Dai  hi )WI cia Dâng 
"Day m?nh sap xep các don vj hành chInh câ huyn, cap xa và nghiên cüii tniên 
khai thirc hin ô cap tinh phU hqp vOi quy ho.ch tong the don vj hàrth chinh các 
cap", BO Ni vi dang tong hgp, nghiên cthi kiên cüa các B, ngAnh, dja phirong 
và cfr tn (trong do CO cfr tn tinh Ha Giang) dê xây dirng D an sap xëp don v hành 
chInh các cap giai don 2022-2025, djnh htràng den näm 2030 trmnh cap cO thãm 
quyên xem xét, quyêt dnh cho phi'i hcp vài yêu câu cüa thirc tién (trong do Co 1 
trInh sap xêp don vj hành chInh các cap giai do?n tài). 

TnrOng hcTp dâ sap xêp don v hành chIrih cap huyn, cap xà giai don 20 19-
2021 thi 1 trmnh sap xêp can b, cOng chuc, viên chirc dôi dir thirc hin theo quy 
djnh ti Khoàn 2 Diêu 9 Nghi, quyêt so 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 cUa 
Uy ban Thung vi Quoc hOi  ye vic sap xêp các don vj hành chinh cap huyn, cap 
xä giai do?n 2019-2021. Theo do, chm nhât là 05 näin kê ffr ngày ngh quyêt cUa 
Uy ban ThirOng vii Quôc hi ye vic sap xêp dôi vOi t~ng don vj hành chInh cO 
hiu 1c thi hành thI so luqng lành dao,  quãn 1 và so ltrçing cong ch(rc, viên chrc a 
các co quan, to chi'rc, don vj 0 don vj hành chInh mài bão dam dung theo quy djnh. 

Trên day là trã 1&i cUa Bt Ni vii dOi vOi kiên nghj cua cir fri tinh Ha Giang, tran 
trQng gCni tài Doân D?i  biêu Quoc hQi tinh Ha Giang dê trà Rui ci:r fri.!. 

Noi nhn: 
-Nhutrn; 
- Ban Dan nguyen thuc UBTVQH; 
- Throng Doàn DBQH tinh Ha Giang; 
- Tng Thtr k, Chü nhim VPQH; 
- B tnrOng, Chü nhim VPCP; 
- BO trixông Phm TM Thanh Tra; 
- Th(x tnizông Nguyn Duy Thang, 
- Van phóng Bi (P.TJ-1 - TK); 
- Trung tarn thông tin, B N(i vi; 
- Lizu: VT, CQDP (02). 
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