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TT Tên dịch vụ Đơn vị tính Giá dịch vụ 

A DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN VỀ 
TRỢ GIÚP XÃ HỘI   

I Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp đồng/đối 
tượng/ngày 167.000

II Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội  

1 Dịch vụ đối với trẻ em dưới 18 tháng tuổi đồng/đối 
tượng/tháng 11.942.000

2 Dịch vụ đối với trẻ em bình thường từ 18 tháng tuổi đến dưới 
6 tuổi

đồng/đối 
tượng/tháng 7.230.000

3
Dịch vụ đối với trẻ em bình thường từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi 
và đối tượng từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học các cấp học phổ 
thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 

đồng/đối 
tượng/tháng 6.052.000

4 Dịch vụ đối với trẻ em khuyết tật, tâm thần, nhiễm HIV từ 18 
tháng tuổi đến dưới 6 tuổi

đồng/đối 
tượng/tháng 7.629.000

5 Dịch vụ đối với trẻ em khuyết tật, tâm thần, nhiễm HIV từ 6 
tuổi đến dưới 16 tuổi

đồng/đối 
tượng/tháng 7.629.000

6
Dịch vụ đối với người khuyết tật không còn tự phục vụ 
được, người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả 
năng lao động 

đồng/đối 
tượng/tháng 8.529.000

7 Dịch vụ đối với người cao tuổi còn tự phục vụ được đồng/đối 
tượng/tháng 6.018.000

8 Dịch vụ đối với người cao tuổi không còn tự phục vụ được đồng/đối 
tượng/tháng 9.033.000

9 Dịch vụ đối với người tâm thần đặc biệt nặng đồng/đối 
tượng/tháng 6.635.000



10 Dịch vụ đối với người tâm thần đặc biệt nặng là người cao 
tuổi

đồng/đối 
tượng/tháng 7.108.000

B DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG MỘT PHẦN NSNN VỀ TRỢ GIÚP XÃ 
HỘI

I Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự 
nguyện sống  

1 Giá dịch vụ đối với người cao tuổi, người khuyết tật còn tự 
phục vụ được

đồng/đối 
tượng/tháng 6.000.000

2 Giá dịch vụ đối với người cao tuổi, người khuyết tật không 
còn tự phục vụ được

đồng/đối 
tượng/tháng 9.000.000

- Giá dịch vụ nêu trên bao gồm chi phí trực tiếp để thực hiện dịch vụ, chi phí tiền lương, chi 
phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định; chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, lợi nhuận.

- Đối với giá chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp: Ngoài mức giá quy định nêu trên, 
đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khi tiếp nhận tạm thời vào cơ sở trợ giúp xã hội được hỗ trợ 
một lần các khoản chi phí không quá 977.000 đồng/lượt/đối tượng, gồm: Chi phí khám sức 
khỏe ban đầu không quá: 53.000 đồng/lượt/đối tượng; Chi phí quần áo không quá: 750.000 
đồng/lượt/đối tượng (gồm: quần áo lót: 100.000 đồng/lượt/đối tượng, quần áo mùa đông: 
350.000đồng/lượt/đối tượng, quần áo mùa hè: 300.000đồng/lượt/đối tượng); Các khoản chi 
phí khăn, dép, tất, bàn chải đánh răng không quá: 174.000 đồng/lượt/đối tượng, tùy thuộc 
vào thời gian lưu trú của đối tượng và nhu cầu thực tế phát sinh, cơ sở trợ giúp xã hội xem 
xét quyết định mức hỗ trợ này cho phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả.

- Đối với giá dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội nêu trên chưa bao gồm 
các chi phí: Chi phí hỗ trợ vật dụng cho đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ (74.000 
đồng/người/tháng); Chi phí mai táng phí; Chi phí văn hóa, thể thao, giải trí; Tư vấn, trợ giúp, 
hỗ trợ đối tượng trở về gia đình cộng đồng. Hỗ trợ cho các đối tượng khi có nhu cầu phátsinh.

- Đối với giá dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện sống là mức thu 
của cơ sở trợ giúp xã hội công lập đối với đối tượng tự nguyện./. 


