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         UBND TỈNH LONG AN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH                    Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
                        VÀ XÃ HỘI 

                                           QUY ĐỊNH 

Hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Long An 
      (Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-SLĐBTXH ngày    /     /2019 

          của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh          

Trẻ em khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; 

con thương binh, liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bị tai nạn, rủi ro, bất trắc trong cuộc sống. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng; hộ 

nghèo, cận nghèo; con thương binh, liệt sĩ thuộc các trường hợp sau: 

1. Bị thiên tai như: Lũ lụt, lốc xoáy, sạt lở làm nhà sập, nhà bị nước cuốn 

trôi, nhà bị cháy trực tiếp gây thương tích, làm mất quần áo, sách vở; 

2. Bị bệnh hiểm nghèo: Ung thư, suy thận mãn nặng, bại não đang điều trị  

tại các cơ sở y tế công lập; 

3. Bị tai nạn thương tích (ngã, bỏng/cháy, ngộ độc, cắt, đâm, ngạt thở, hóc 

nghẹn, súc vật cắn, chết đuối/đuối nước, bạo lực, bom, mìn/vật nổ, điện giật) 

phải nằm điều trị tại cơ sở y tế, chết do bị tai nạn thương tích (chỉ hỗ trợ 1 

lần/em), trường hợp đặc biệt thật sự khó khăn sẽ quyết định hỗ trợ lần 2. 

4. Đang mồ côi cha hoặc mẹ mà sau đó mẹ hoặc cha chết bất ngờ. 

Chƣơng II 

                   NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Mức chi và thẩm quyền giải quyết 

1. Mức hỗ trợ  2.000.000 đồng/trẻ em đối với các trường hợp quy định tại 

Khoản 3 và 4, Điều 2 của Quy định này do Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

quyết định. 
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2. Mức hỗ trợ từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/trẻ em đối với các 

trường hợp quy định tại Khoản 1, 2, Điều 2 của Quy định này do Lãnh đạo Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét phê duyệt theo đề nghị của 

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. 

Điều 4. Hồ sơ đề nghị xem xét hỗ trợ 

1. Đối với mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

Hồ sơ đề nghị xem xét hỗ trợ bao gồm:  

- 01 đơn xin hỗ trợ đột xuất theo mẫu có xác nhận của UBND cấp xã. 

- 01 bản sao giấy khai sinh trẻ em.   

- Văn bản đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Trường hợp: Trẻ em khuyết tật nặng, đặc biệt nặng có giấy xác nhận mức 

độ khuyết tật của UBND cấp xã. 

+ Trường hợp: Trẻ em hộ nghèo, cận nghèo có giấy chứng nhận hộ nghèo, 

cận nghèo của UBND cấp xã. 

+ Trường hợp: Trẻ em con thương binh, liệt sĩ có giấy xác nhận con thương 

binh, liệt sĩ của UBND cấp xã. 

2. Đối với mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội  

Hồ sơ, thủ tục theo Khoản 1, Điều 4 của Quy định này và văn bản đề nghị 

hỗ trợ của Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. 

Điều 5. Trình tự xem xét giải quyết 

1. Đối với UBND cấp xã (Công chức Văn hoá - Xã hội đảm nhiệm Lao 

động - Người có công và Xã hội tham mưu lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện):  

- Khi có trường hợp trẻ em thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại 

Điều 2 của Quy định này, Công chức Văn hoá - Xã hội đảm nhiệm Lao động- 

Người có công và Xã hội hướng dẫn gia đình hoặc người giám hộ của trẻ em 

thực hiện các thủ tục theo quy định và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.   

- Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ: Ban bảo vệ trẻ em cấp xã. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND cấp xã thống nhất các trường 

hợp trẻ em được hỗ trợ đột xuất, UBND cấp xã có văn bản đề nghị hỗ trợ (kèm 

danh sách và biên bản họp) gửi về UBND cấp huyện (thông qua Phòng Lao 

động-Thương binh và Xã hội). 
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2. Đối với UBND cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

tham mưu UBND cấp huyện thực hiện): 

- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị UBND xã, UBND 

huyện tiến hành tổng hợp, kiểm tra, xét duyệt các trường hợp đề nghị hỗ trợ. 

- Thống nhất, lập văn bản đề nghị (kèm danh sách) gửi về Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội (thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh); văn bản đề nghị 

phải ghi rõ trẻ em thuộc đối tượng hỗ trợ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

hay Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có thẩm quyền quyết định. 

3. Đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 

Khi nhận được văn đề nghị của UBND huyện trong thời hạn 05 ngày, Quỹ 

Bảo trợ trẻ em tỉnh tổng hợp, thẩm định các trường hợp đề nghị hỗ trợ, quyết 

định việc hỗ trợ (đối với đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Quỹ Bảo trợ 

trẻ em tỉnh), trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hỗ trợ 

(đối với đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội).  

Điều 6. Thực hiện chi hỗ trợ 

1. Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục được cấp trên có thẩm quyền phê 

duyệt các trường hợp trẻ em được hưởng hỗ trợ đột xuất, trong thời hạn 02 ngày, 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh chuyển tiền hỗ trợ về Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội cấp huyện (bằng hình thức chuyển khoản), thông báo cho UBND và 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện theo dõi, quản lý, chi trả 

cho đối tượng.    

2. Trong thời hạn 02 ngày, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

huyện thông báo đến UBND cấp xã mời gia đình có trẻ em được hỗ trợ (cha, mẹ 

hoặc người giám hộ) đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận tiền hỗ 

trợ. Trường hợp trẻ không có thân nhân (cha, mẹ hoặc người giám hộ) thì UBND 

cấp xã cử Công chức Văn hoá - Xã hội đảm nhiệm Lao động - Người có công và 

Xã hội nhận thay và chuyển tiền hỗ trợ kịp thời đến đối tượng. 

3. Đối tượng thuộc diện mồ côi, bị bỏ rơi,.. được tổ chức, cá nhân hoặc cơ 

sở bảo trợ xã hội (ngoài công lập) nuôi dưỡng thì đại điện các tổ chức, cá nhân 

hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nhận nuôi dưỡng nhận tiền hỗ trợ để chăm lo cho đối 

tượng. Khi các tổ chức, cá nhân hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nhận tiền hỗ trợ thì 

phải bảo đảm sử dụng đúng mục đích chăm lo cho đối tượng. Không được sử 

dụng vào mục đích khác.   



4 

4. Trong trường hợp đặc biệt, vì quyền lợi trẻ em, các tổ chức, cá nhân gia 

đình hoặc cơ sở bảo trợ xã hội (ngoài công lập) có trẻ em được hỗ trợ tiền trợ cấp 

đột xuất có thể trực tiếp nhận tiền hỗ trợ tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. 

5. Việc chi, nhận hỗ trợ được thực hiện theo đúng các quy định về tài 

chính, kế toán. 

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách tỉnh (từ nguồn phân bổ ngân sách tỉnh hỗ trợ các hoạt động 

chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh 

đặc biệt trên địa bàn tỉnh Long An được HĐND tỉnh thông qua hàng năm). 

2. Huy động các nguồn lực xã hội đóng góp (tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước) và lồng ghép với các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh hàng năm thông qua Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách tỉnh hỗ 

trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi 

vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Long An.  

2. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện Quy định này, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng và thực hiện 

chi hỗ trợ kịp thời; thực hiện công tác quyết toán đúng quy định; tổng hợp báo cáo 

kết quả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An chỉ đạo Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực 

hiện đúng quy định; trình tự thủ tục hồ sơ theo cấp có thẩm quyền quy định./.  
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