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Hà Tĩnh, ngày  04  tháng 11 năm 2019 

   Kính gửi:  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Sở  Lao động – Thương binh và Xã hội đã có 

Văn bản số 2490/SLĐTBXH-BTXH-TE đề nghị góp ý dự thảo Đề án xã hội hóa 

có hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ đối tượng hộ nghèo thuộc 

chính sách BTXH, sau khi nghiên cứu, Sở VH,TT&DL có 1 số ý kiến bổ sung 

như sau: 

-Về kết cấu của Đề án nên bổ sung phần đánh giá thực trạng đối tượng hộ 

nghèo thuộc chính sách BTXH (sau phần II của dự thảo Đề án). Vì có đánh giá 

thực trạng của đối tượng hưởng chính sách thì mới đề ra được các nhiệm vụ, giải 

pháp và chính sách phù hợp. 

- Tại Phần III, Mục 2, chỉ tiêu 2.1 của dự thảo: Phấn đấu đến cuối năm 

2020 có 100% hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội được hỗ trợ nhà ở. Đề nghị 

đơn vị soạn thảo xem lại chỉ tiêu này có khả thi không? Vì thời thời gian triển 

khai ngắn và nguồn kinh phí thực hiện là khá lớn. 

- Tại Phần IV, Mục A, nội dung 4 của dự thảo: Tiến độ thực hiện, Năm 

2019 hoàn thành 20% kế hoạch, đề nghị xem lại chỉ tiêu này, vì còn chưa đến 02 

tháng hết năm 2019, trong khi đó đề án chưa được duyệt vì vậy xem lại tính khả 

thi của chỉ tiêu này. 

- Mục 6, giải pháp thực hiện: Đề nghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu bổ 

sung thêm phần giải pháp thực hiện, vì tổng kinh phí thực hiện Đề án là 230,890 

tỷ đồng/năm, trong đó Vận động xã hội khác (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

trong và ngoài nước): 80,787 tỷ đồng/năm là nguồn lực rất lớn, nếu không có 

các giải pháp huy động nguồn cụ thể thì rất khó để thực hiện Đề án. 

Trên đây là một số ý kiến góp ý của Sở VH,TT&DL, đề nghị Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội xem xét, bổ sung vào dự thảo Đề án./. 
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