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Số: 80 /BC-SLĐTBXH

BÁO CÁO
Tổng kết thi hành pháp luật chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công
với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công
cách mạng quy định tại Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND
ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
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Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo Pháp
lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thành phố còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ tiền
ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng
dưỡng Người có công cách mạng (gọi tắt là Trung tâm). Ngày 19/12/2018, Hội đồng
nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND quy định chính sách
hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm
Phụng dưỡng Người có công cách mạng và chính sách hỗ trợ đối với bộ đội phục viên,
xuất ngũ bị bệnh tâm thần tại cộng đồng (gọi tắt là Nghị quyết 196). Qua hơn 03 năm
triển khai thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo đánh giá việc triển
khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang
phụng dưỡng tại Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng quy định tại Nghị
quyết 196 như sau:

ha
vv

-1
3/
05

/2
0

22

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tình hình triển khai thực hiện chính sách
a) Tình hình chung
Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng hiện đang phụng dưỡng 49
người có công với cách mạng và thân nhân sống cô đơn không nơi nương tựa. Các đối
tượng này có mức trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng không
đồng đều (mức thấp nhất là 974.000 đồng/tháng) nên không thể tự đóng góp tiền ăn từ
trợ cấp. Việc hỗ trợ tiền ăn 1.500.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết 196 trong 03
năm qua đã góp phần nâng cao mức sống cho người có công tại Trung tâm.
b) Kết quả thực hiện
Qua 03 năm triển khai thực hiện (2019 - 2021), tổng kinh phí hỗ trợ tiền ăn đối
với người có công đang phụng dưỡng tại Trung tâm hơn 2,8 tỷ đồng đã giúp cải thiện
bữa ăn hằng ngày, góp phần nâng cao mức sống cho người có công, đồng thời thể hiện
sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nay không còn nơi nương tựa.
2. Đánh giá chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành
Nghị quyết 196 được ban hành theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của
Luật Ban hành văn bản và được triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình
phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
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3. Đánh giá về tác động của pháp luật đối với quản lý nhà nước, phát triển
kinh tế, xã hội
a) Về mặt kinh tế:
- Tác động tích cực: Cải thiện đời sống người có công đang phụng dưỡng tại
Trung tâm, góp phần nâng cao mức sống người có công với cách mạng;
- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực vì kinh phí hỗ trợ hàng năm không
nhiều.
b) Về mặt xã hội:
- Tác động tích cực: Thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đối với những
người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nay
không còn nơi nương tựa. Đồng thời khích lệ tinh thần “sống vui, sống khỏe”, kéo dài
tuổi thọ của người có công đang phụng dưỡng tại Trung tâm;
- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.
II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC
Nhìn chung, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với
cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung tâm trong thời gian qua nhận được sự đồng
tình hưởng ứng tích cực của các đối tượng, mang tính nhân văn sâu sắc góp phần nâng
cao mức sống người có công tại Trung tâm. Tuy nhiên, với mức hỗ trợ tiền ăn
1.500.000 đồng/người/tháng như hiện nay, trung bình 50.000 đồng/người/ngày chỉ đủ
cho 02 bữa ăn trưa và tối. Với mức tiền hỗ trợ như vậy chưa thể đảm bảo việc duy trì
chất lượng bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hằng ngày cho các đối tượng. Trong khi đó, các
đối tượng này ngày càng lớn tuổi, sức khỏe giảm sút do di chứng của chiến tranh và
phần lớn không còn khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt nên đòi hỏi chất lượng bữa ăn
hằng ngày phải đảm bảo nguồn dinh dưỡng để duy trì sức khỏe, tăng tuổi thọ và phù
hợp với thể trạng từng người.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Đề nghị UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố đề xuất sửa đổi
khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 196 cụ thể như sau: Nâng mức hỗ trợ tiền ăn từ 1.500.000
đồng/người/tháng lên 2.100.000 đồng/người/tháng.
Như vậy so với mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết 196 tăng 600.000
đồng/người/tháng. Tổng số tiền tăng thêm 01 năm hơn 350 triệu đồng. Dự kiến kinh
phí thực hiện hằng năm hơn 1,2 tỷ đồng.
Trên đây là báo cáo tổng kết qua 03 năm thực hiện thi hành pháp luật của chính
sách hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại Trung
tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng quy định tại Nghị quyết 196./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, NCC.
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