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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Hoạt ñộng bảo trợ xã hội mang ý nghĩa kinh tế, chính trị xã 

hội và nhân văn sâu sắc, ñồng thời là nền tảng thực hiện mục tiêu công 

bằng xã hội. Hoạt ñộng bảo trợ xã hội ở tỉnh Quảng Ngãi trong những 

năm qua, ñã có những cách thức riêng nhằm mục tiêu quan tâm, 

chăm lo và tạo ñiều kiện tối ña nhất có thể cho các ñối tượng bảo trợ 

xã hội ñảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ñặc 

thù của ñịa phương như quy ñịnh mức trợ cấp xã hội thường xuyên, 

chế ñộ cứu trợ xã hội… Tuy nhiên, việc thực thi các chính sách bảo 

trợ xã hội trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn có những hạn chế, có 

nơi, có lúc những ñối tượng yếu thế của tỉnh vẫn chưa ñược quan tâm 

chăm sóc một cách ñúng mức, chưa tạo ñiều kiện ñể họ có thể tự tin 

vươn lên và hòa nhập cộng ñồng. 

Xuất phát từ thực tế quá trình thiết kế, tổ chức thực hiện các 

hoạt ñộng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn còn nhiều vấn ñề bất cập, ñể 

hoạt ñộng bảo trợ xã hội của tỉnh tiếp tục tác ñộng vào cuộc sống một 

cách thiết thực, thực sự trở thành hoạt ñộng hữu ích nhằm giúp ñỡ, bù 

ñắp những thiệt thòi ñối với các ñối tượng “yếu thế”, góp phần ñảm 

bảo an sinh xã hội, tiến tới sự công bằng về mọi mặt trong ñời sống 

xã hội của ñịa phương. Việc nghiên cứu, phân tích tìm ra những 

nguyên nhân làm ảnh hưởng ñến hiệu quả hoạt ñộng bảo trợ xã hội từ 

ñó ñưa ra các giải pháp nhằm ñẩy mạnh các hoạt ñộng bảo trợ xã hội 

trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi là ñòi hỏi khách quan và cần thiết. Đó 

là lý do tôi ñã chọn ñề tài “Đẩy mạnh hoạt ñộng Bảo trợ xã hội ở 

tỉnh Quảng Ngãi” làm ñề tài nghiên cứu.  
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2. Tình hình nghiên cứu  

Bài viết ñi sâu vào phân tích những vấn ñề ñặt ra trong quá 

trình hoạt ñộng bảo trợ xã hội của Việt Nam nói chung và của tỉnh 

Quảng Ngãi nói riêng, ñặc biệt chưa có nghiên cứu nào ñề cập ñến 

thực trạng về các hoạt ñộng bảo trợ xã hội tại tỉnh Quảng Ngãi trong 

những năm qua, ñể từ ñó ñề xuất các giải pháp phù hợp nhằm ñẩy 

mạnh các hoạt ñộng bảo trợ xã hội một cách hiệu quả.  

3. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu  

* Mục ñích nghiên cứu của luận văn:  

Trên cơ sở nghiên cứu về hoạt ñộng bảo trợ xã hội của một số 

tỉnh, thành ở Việt Nam nói chung và hoạt ñộng bảo trợ xã hội của tỉnh 

Quảng Ngãi nói riêng, qua ñánh giá thực trạng hoạt ñộng bảo trợ xã 

hội trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, luận văn ñề xuất phương hướng và 

hệ thống giải pháp nhằm ñẩy mạnh các hoạt ñộng bảo trợ xã hội ñảm 

bảo tốt hơn cho các ñối tượng cần ñược bảo trợ xã hội trên ñịa bàn. 

* Nhiệm vụ của luận văn:  

- Hệ thống hóa có bổ sung những vấn ñề lý luận về bảo trợ xã 

hội, các chính sách bảo trợ xã hội của Trung ương, ñịa phương. 

- Phân tích, ñánh giá ñúng thực trạng bảo trợ xã hội trên ñịa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi trên các mặt: Thực thi chính sách, ban hành các 

quy ñịnh có liên quan, tổ chức các hoạt ñộng bảo trợ xã hội (bao gồm 

nội dung hoạt ñộng và mạng lưới thực hiện). Qua ñó, rút ra những kết 

quả ñạt ñược, những hạn chế và nguyên nhân. 

- Đề xuất phương hướng và hệ thống giải pháp phù hợp cho 

việc thực hiện tốt hơn hoạt ñộng bảo trợ xã hội tại Quảng Ngãi giai 

ñoạn 2011-2020. 
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4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu của luận văn ñược xác ñịnh bao gồm: 

những hoạt ñộng về bảo trợ xã hội ñược áp dụng tại Quảng Ngãi; sự 

tham gia của các tổ chức và chính quyền ñịa phương vào các hoạt ñộng 

bảo trợ; các biện pháp thực thi của các chủ thể có liên quan. 

- Phạm vi nghiên cứu:  

Phạm vi nghiên cứu ñược xác ñịnh trên ñịa bàn Tỉnh Quảng 

Ngãi với giới hạn thời gian từ 2006-2010. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, luận văn sử dụng chủ 

yếu phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê; phương pháp chuyên 

gia; phương pháp thực chứng, phương pháp chuẩn tắc. 

6. Đóng góp khoa học của luận văn 

- Hệ thống hóa các chính sách, quy ñịnh liên quan ñến bảo trợ 

xã hội ở Trung ương và Quảng Ngãi. 

- Chỉ rõ những tồn tại và nguyên nhân của hoạt ñộng bảo trợ 

xã hội trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đề xuất ñược những giải pháp cơ bản nhằm ñẩy mạnh các 

hoạt ñộng bảo trợ xã hội ở Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2020; Kiến 

nghị với Trung ương về những nội dung cụ thể ñể hỗ trợ cho các hoạt 

ñộng bảo trợ xã hội ở ñịa phương. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn có kết cấu  3 chương. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LU ẬN VỀ HOẠT ĐỘNG  

BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1.1. Khái quát về hoạt ñộng Bảo trợ xã hội 

1.1.1 Một số khái niệm 

- Bảo trợ xã hội. 

Theo từ ñiển bách khoa Việt Nam (tập 1 trang 641) thì Bảo 

trợ xã hội (trợ giúp xã hội) " là sự giúp ñỡ bằng tiền mặt hoặc hiện 

vật, có tính cấp thiết, "cấp cứu" ở mức ñộ cần thiết cho những người 

bị lâm vào cảnh bần cùng không có khả năng tự lo liệu cuộc sống 

thường ngày của bản thân và gia ñình", "là sự giúp thêm bằng tiền 

mặt hoặc ñiều kiện và phương tiện sinh sống thích hợp ñể ñối tượng 

ñược giúp ñỡ và có thể phát huy khả năng, tự lo liệu cuộc sống của 

mình và gia ñình, sớm hòa nhập cộng ñồng". 

- Phân phối thu nhập, phân phối lại thu nhập. 

 + Phân phối thu nhập: Sản phẩm xã hội vận ñộng không 

ngừng, bắt ñầu từ sản xuất rồi qua phân phối trao ñổi và kết thúc ở 

tiêu dùng. Cùng với sự vận ñộng của sản phẩm, các quan hệ kinh tế 

giữa người và người cũng ñược hình thành. Tái sản xuất xã hội là sự 

thống nhất và tác ñộng lẫn nhau của các khâu sản xuất, phân phối, 

trao ñổi và tiêu dùng. Trong ñó mỗi khâu có một vị trí nhất ñịnh. 

Phân phối và trao ñổi vừa là khâu trung gian, là cầu nối sản xuất với 

tiêu dùng, vừa có tính ñộc lập tương ñối với sản xuất và tiêu dùng, 

vừa có tính ñộc lập tương ñối với nhau.  
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+ Phân phối lại thu nhập: Phân phối lại là phân phối những 

cái ñã ñược phân phối làm cho sự phân phối ñược cụ thể hơn, thích 

hợp hơn với mọi nhu cầu của các tầng lớp dân cư. Phân phối lại thu 

nhập tức là ñiều hòa lại mức thu nhập giữa các tầng lớp dân cư nhằm 

thực hiện sự công bằng xã hội, giảm bớt sự chênh lệch giữa những 

người có thu nhập cao và những ñối tượng có mức thu nhập dưới 

mức tối thiểu. 

- Công bằng xã hội. 

Trong kinh tế học mang tính thực chứng cho rằng, tăng 

trưởng kinh tế và công bằng xã hội là cái có thể xác ñịnh bằng những 

con số, còn khái niệm công bằng xã hội trong kinh tế học mang tính 

chuẩn tắc thì cho là tùy thuộc nhiều quan ñiểm của con người.  

1.1.2 Ý nghĩa của hoạt ñộng Bảo trợ xã hội 

- Hoạt ñộng Bảo trợ xã hội nhằm khơi dậy và phát huy 

truyền thống ñoàn kết, giúp ñỡ lẫn nhau, tương thân tương ái giữa 

những con người trong xã hội. 

- Hoạt ñộng bảo trợ xã hội dựa trên nguyên tắc san sẻ trách 

nhiệm và thực hiện công bằng xã hội, ñược thực hiện bằng nhiều 

hình thức, phương thức và biện pháp khác nhau.  

- Đẩy mạnh các hoạt ñộng bảo trợ xã hội còn góp phần tích 

cực ñối với sự ổn ñịnh tình hình chính trị của ñất nước 

1.2. Nội dung của ñẩy mạnh hoạt ñộng Bảo trợ xã hội 

1.2.1. Tăng nguồn tài trợ cho hoạt ñộng Bảo trợ xã hội 
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+ Khái niệm nguồn tài trợ các hoạt ñộng bảo trợ xã hội: Đó 

là nguồn tài chính có ñược từ các chương trình ñược thiết kế ñể trợ 

giúp cho những người yếu thế ñạt ñược mức sống tối thiểu cần thiết và 

cải thiện cuộc sống của họ.  

- Nguồn tài trợ từ nhà nước. 

- Nguồn tài trợ từ các tổ chức, ñoàn thể, cá nhân 

- Nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ, nguồn tài trợ từ 

quốc tế.  

1.2.2. Mở rộng ñối tượng ñược nhận Bảo trợ xã hội 

+ Khái niệm:  Đối tượng bảo trợ xã hội 

Đối tượng bảo trợ xã hội là mọi thành viên trong xã hội khi 

có các sự cố xảy ra do nguyên nhân khách quan và chủ quan khác 

nhau làm họ không ñủ khả năng hoặc không tự lo ñược cuộc sống 

của bản thân và gia ñình. Tùy thuộc vào ñiều kiện phát triển kinh tế 

và quy ñịnh của mỗi nước mà ñối tượng bảo trợ xã hội ñược mở rộng 

ñến ñâu.  

1.2.3. Các chính sách tài trợ cho hoạt ñộng Bảo trợ xã hội 

-Trợ cấp trực tiếp: có thể ñược tiến hành theo hình thức trợ 

cấp bằng tiền hoặc hình thức trợ cấp bằng hiện vật. 

+ Trợ cấp xã hội ñột xuất  là sự hỗ trợ, giúp ñỡ về vật chất, tinh 

thần cho những người gặp rủi ro do thiên tai và những lý do bất khả 

kháng khác nhằm giúp họ vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo, khắc phục 

hậu quả rủi ro ñể ổn ñịnh, hòa nhập cuộc sống.  

- Tài trợ qua giá. 
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+ Tài trợ giá thông qua chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa 

bệnh. 

+ Tài trợ giá thông qua việc miễn hoặc giảm học phí khi học 

văn hóa hay học nghề. 

+ Tài trợ giá thông qua tín dụng ưu ñãi. 

1.2.4. Mở rộng mạng lưới Bảo trợ xã hội 

- Tăng cường thêm Đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện công 

tác bảo trợ xã hội. 

- Mở rộng Hệ thống các cơ quan chức năng liên quan ñến 

công tác bảo trợ. 

- Xây dựng thêm Các Trung tâm bảo trợ xã hội và Nhà nuôi 

dưỡng các ñối tượng bảo trợ xã hội. 

- Nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Các phòng y tế và 

phòng chức năng phục vụ cho công tác bảo trợ xã hội. 

- Đổi mới, nâng cấp máy móc, trang thiết bị phục vụ cho 

công tác bảo trợ. 

1.3. Nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng bảo trợ xã hội 

Trước hết, những yếu tố chính trị ảnh hưởng quyết ñịnh ñến 

nền tảng, ñặc ñiểm, phương tiện nhân lực, vật lực cho các hoạt ñộng 

bảo trợ xã hội. 

Yếu tố chính trị có ảnh hưởng nhất ñịnh ñến hoạt ñộng của hệ 

thống an sinh xã hội, trong ñó có các hoạt ñộng bảo trợ xã hội.  

- Kinh tế tăng trưởng, thu nhập của người dân nâng lên sẽ ảnh 

hưởng tích cực ñến các hoạt ñộng bảo trợ xã hội. 
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- Sự phát triển của mạng lưới bảo trợ xã hội, sự  nhận thức của 

xã hội về vấn ñề bảo trợ xã hội, sự năng nổ, nhiệt tình của ñội ngũ cán 

bộ làm công tác bảo trợ xã hội. 

1.4. Một số kinh nghiệm về hoạt ñộng bảo trợ xã hội. 

1.4.1. Kinh nghiệm về hoạt ñộng bảo trợ xã hội của thành 

phố Đà Nẵng 

1.4.2. Kinh nghiệm về hoạt ñộng bảo trợ xã hội của tỉnh 

Đồng Nai 

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

TẠI T ỈNH QUẢNG NGÃI  

2.1. Tình hình ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh 

Quảng Ngãi có ảnh hưởng ñến bảo trợ xã hội. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí ñịa lý 

2.1.1.2. Thời tiết khí hậu 

2.1.1.3. Địa hình 

2.1.1.4. Tiềm năng khoáng sản 

2.1.1.5 Tài nguyên nước 

2.1.2. Điều kiện xã hội 

2.1.2.1. Dân số và lao ñộng 

2.1.2.2. Văn hoá, truyền thống 

2.1.3. Đặc ñiểm kinh tế 

2.1.4 Ảnh hưởng của ñiều kiện tự nhiên, chính trị, kinh tế 
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- xã hội ñến công tác bảo trợ xã hội của tỉnh Quảng Ngãi 

 - Với ñặc ñiểm tự nhiên và vị trí ñịa lý quan trọng của miền 

Trung-Tây Nguyên, là ñịa bàn chiến lược vì vậy trong các cuộc chiến 

tranh xâm lược, Quảng Ngãi cũng gánh chịu những hậu quả nặng nề 

của chiến tranh ñã ñể lại hàng chục ngàn nạn nhân, hàng ngàn ñối 

tượng tâm thần do di chứng của chất ñộc da cam/dioxin, người tàn tật, 

hàng trăm ngàn ñối tượng hưởng chính sách người có công cách 

mạng...  

- Tỉnh Quảng Ngãi có ñịa hình phức tạp, ñồi núi dốc, sông 

suối ngắn, tiếp giáp với biển Đông, Quảng Ngãi cũng như một số ñịa 

phương vùng Duyên Hải miền Trung luôn phải chịu hậu quả nặng nề 

của thiên tai như: bão lụt, hạn hán với tần suất xuất hiện ngày càng cao 

và ngày càng phức tạp khó lường, trung bình từ 8 – 10 cơn bão/năm. 

Đây là một trong những lý do làm cho gia tăng ñối tượng yếu thế và 

kinh phí trợ cấp xã hội của tỉnh. 

2.2. Thực trạng công tác bảo trợ xã hội tại t ỉnh Quảng 

Ngãi 

2.2.1. Thực trạng về nguồn tài trợ cho các hoạt ñộng Bảo 

trợ xã hội 

Nguồn tài trợ xã hội bao gồm: 

- Nguồn từ nhà nước.  

- Nguồn từ ngân sách ñịa phương của tỉnh.  

- Nguồn  từ các tổ chức, cá nhân.  

Thực trạng về công tác bảo trợ xã hội tại tỉnh Quảng Ngãi từ 

năm 2006 ñến năm 2010 ñược thể hiện qua bảng 2.1 sau. 
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Bảng 2.1. Nguồn tài trợ qua hàng năm. 

(ĐVT: triệu ñồng) 

Nguồn tài tr ợ 2006 2007 2008 2009 2010 

Tổng kinh phí 14.320 27.521 67.135 103.693 137.485 

Trong ñó:      

- Nguồn Ngân sách 

Trung ương 

12.620 21.320 56.311 89.380 116.083 

- Nguồn Ngân sách 

ñịa phương 

1.520 2.200 3.015 3.477 6.167 

- Nguồn huy ñộng từ 

cộng ñồng 

180 4.001 7.809 10.836 15.235 

Nguồn: Sở Lao ñộng – Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng 

Ngãi, từ năm 2006-2010 

Phân tích bảng 2.1 cho thấy nguồn tài trợ cho các ñối tượng 

chính sách liên tục tăng qua các năm. Năm 2006 tổng kinh phí từ các 

nguồn hỗ trợ cho các ñối tượng là 14.320 triệu ñồng, năm 2007 kinh 

phí tăng lên là 27.520 triệu ñồng, năm 2008 kinh phí tăng lên gần gấp 

ba lần năm 2007. Đến năm 2010 nguồn kinh phí dành hỗ trợ cho các 

ñối tượng chính sách là 137.485 triệu ñồng. Qua thực trạng trên cho 

chúng ta thấy mặc dù thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ñể trợ 

giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội khắc phục khó khăn, ổn ñịnh cuộc 

sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia ñình và bản thân ñối tượng, 

giúp họ từng bước hòa nhập vào cộng ñồng thì Đảng, Nhà nước và cộng 

ñồng luôn dành những nguồn kinh phí nhất ñịnh ñể hỗ trợ cho các ñối 

tượng.  

Rõ ràng ñể trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội khắc phục khó 
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khăn, ổn ñịnh cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia ñình và bản 

thân ñối tượng, giúp họ từng bước hòa nhập vào cộng ñồng, thì ngoài 

các nguồn ngân sách của Trung ương và ñịa phương rất cần ñến sự quan 

tâm chung tay góp sức của cả cộng ñồng. 

2.2.2. Thực trạng ñối tượng ñược nhận Bảo trợ xã hội 

Thực trạng về các ñối tượng ñược hưởng chính sách bảo trợ xã 

hội của tỉnh Quảng Ngãi qua từng giai ñoạn năm 2006, 2008 và năm 

2010 ñược thể hiện cụ thể qua bảng 2.8 sau. 

Bảng 2.8. Các ñối tượng tài trợ Quảng Ngãi  

Năm 

2006 2008 2010 Đối tượng 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

SL 
(người) 

TL 
(%) 

Tổng số 21.702 100% 24.220 100% 30.450 100% 

+ Trẻ em có hoàn 
cảnh ñặc biệt khó 
khăn 1.997 9,20% 2.154 8,89% 2.347 7,71% 

+ Người cao tuổi 13.854 63,84% 15.217 62,83% 20.435 67,11% 
+ Tàn tật mất sức 
lao ñộng 4.830 22,26% 5.723 23,63% 6.387 20,98% 
+ Người nhiễm 
HIV/AIDS 14 0,06% 23 0,09% 36 0,12% 
+ Hộ, gia ñình gặp 
khó khăn 1.007 4,64% 1.103 4,55% 1.245 4,09% 

Nguồn: Sở Lao ñộng – Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

Từ bảng 2.8 trên chúng ta thấy ñối tượng phải nhận hỗ trợ từ 

chính sách bảo trợ của nhà nước và cộng ñồng ñều tăng lên qua các 

năm, cụ thể năm 2006 là 21.702 người ñến năm 2008 là 24.220 người 

và tăng nhanh vào năm 2010 ñến 30.450 người. Thực tế cho thấy số 
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lượng ñối tượng chính sách ngày càng tăng ñòi hỏi phải có nguồn 

kinh phí hỗ trợ tăng thêm ñể phần nào ñảm bảo cuộc sống cho các 

ñối tượng chính sách.  

Qua phân tích các nhóm ñối tượng trên, có thể thấy ñối tượng 

yếu thế trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi là tương ñối  lớn và ngày càng 

có xu hướng gia tăng. Để ñảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, ổn ñịnh chính trị trên ñịa bàn, trong những năm qua, các 

cấp Đảng ủy, chính quyền ñịa phương ñã tổ chức thực hiện tốt chủ 

trương, chính sách của Trung ương, ñồng thời ban hành nhiều Chỉ 

thị, nghị quyết, chương trình, chính sách... ñể hỗ trợ nhóm ñối tượng 

này khắc phục khó khăn, ổn ñịnh, phát triển, hòa nhập cộng ñồng; ñã 

góp phần không nhỏ ñảm bảo an sinh xã hội tiến tới mục tiêu phát 

triển bền vững và công bằng xã hội của tỉnh. 

2.2.3. Thực trạng các chính sách tài trợ cho hoạt ñộng Bảo 

trợ xã hội 

+ Chính sách Tài trợ bằng tiền. 

Bảng 2.9. Tổng hợp kinh phí tr ợ giúp thường xuyên, ñột 

xuất giai ñoạn 2006-2010. 

2006 2007 2008 2009 2010 

Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền 
Loại hình 

Thường  

xuyên 

Đột 

xuất 

Thường  

xuyên 

Đột 

xuất 

Thường  

xuyên 

Đột 

xuất 

Thường  

xuyên 

Đột 

xuất 

Thường  

xuyên 

Đột 

xuất 

Đối tượng 

BTXH ñược 

nhận trợ cấp 

10,1 4 14,4 13 46,2 21 65,5 38 81,2 56 

Nguồn: Sở Lao ñộng – Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

 

ĐVT: Triệu ñồng 
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Nghị ñịnh 67/2007/NĐ-CP ngày13/4/2007 của Chính Phủ quy 

ñịnh chính sách trợ giúp các ñối tượng bảo trợ xã hội và nghị ñịnh số 

13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ về sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Nghị ñịnh 67/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các ñối 

tượng bảo trợ xã hội thì Nhà nước thực hiện trợ giúp bằng tiền cho ñối 

tượng yếu thế dưới hai hình thức là trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ 

giúp ñột xuất. Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp của cộng ñồng song 

không mang tính thường xuyên, cố ñịnh theo pháp luật. 

Năm 2010, khi mức lương cơ bản ñược ñiều chỉnh tăng, ñể 

ñảm bảo mức sống cho ñối tượng yếu thế nói chung, Chính phủ ban 

hành Nghị ñịnh số 13/2010/NĐ-CP ngày 13/4/2010 sửa ñổi bổ sung 

một số ñiều của Nghị ñịnh 67(NĐ67) về chính sách trợ giúp các ñối 

tượng bảo trợ xã hội, trong ñó ñiều chỉnh mức trợ cấp tăng 50% so 

với mức trợ cấp quy ñịnh tại Nghị ñịnh 67 và mở rộng một số ñối 

tượng ñược hưởng chính sách bảo trợ xã hộ. 

Năm 2010, khi Trung ương ban hành Nghị ñịnh 13 sửa ñổi 

một số ñiều của Nghị ñịnh 67, UBND tỉnh ban hành quyết ñịnh số 14, 

trong ñó nâng mức trợ cấp tối thiểu từ 100.000ñ lên mức 140.000ñ ñối 

với người người tàn tật nặng không có khả năng lao ñộng và áp dụng 

mức 260.000ñ dành cho người tàn tật nặng không có khả năng tự phục 

vụ ñang sống tại cộng ñồng. Người tàn tật nặng ñược nuôi dưỡng tại 

các cơ sở bảo trợ xã hội ñược trợ cấp tiền ăn là 250.000ñ, nếu là trẻ em 

ñược trợ cấp tiền ăn là 350.000ñ. Đồng thời nâng mức trợ cấp 

170.000ñ/người/tháng ñối với ñối tượng bị bệnh tâm thần. Ngoài ra 

tỉnh cũng ñã ban hành quyết ñịnh số 20 sửa ñổi một số ñiều của quyết 
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ñịnh 48 năm 2008, theo ñó nâng mức trợ cấp cho ñối tượng bị bệnh 

tâm thần là bộ ñội xuất ngũ từ 200.000ñ lên 350.000ñ. 

Các ñối tượng là người khuyết tật nếu tự giải quyết việc làm 

ñược hỗ trợ kinh phí 1,0 triệu ñồng/người; các cơ sở nhận người 

khuyết tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy ñịnh của nhà nước ñược hỗ 

trợ kinh phí nâng cấp nhà xưởng, mở rộng sản xuất, hỗ trợ kinh phí 

ñào tạo nghề ngắn hạn.  

+ Chính sách tài trợ thông qua giá 

Tài trợ giá thông qua cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Bảng 2.4.  Số ñối tượng BTXH ñược cấp thẻ BHYT 

2006 2007 2008 2009 2010 Năm

 

 

Loại hình 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số  

người 

Số tiền  

(triệu 

ñồng) 

Đối tượng 

BTXH ñược cấp 

BHYT miễn phí 

- - 5.909 769 

 

 

11.823 

 

 

1.684 

 

 

17.549 

 

 

3.189 

 

 

22.417 

 

 

7.543 

 

 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

Đối với việc bảo trợ cho trẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt trong 

lĩnh vực y tế, Quảng Ngãi thực hiện theo các quy ñịnh của Nhà nước 

như: Khám chữa bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập cho trẻ có 

hoàn cảnh ñặc biệt dưới 6 tuổi theo quy ñịnh Luật Bảo hiểm y tế. 

- Đối với người cao tuổi ñược thực hiện theo ñúng quy ñịnh 

của Nhà nước, cụ thể ñược Nhà nước hỗ trợ mua và cấp thẻ bảo hiểm 

y tế hàng tháng mức 3% lương tối thiểu từ năm 2009 trở về trước và 

4,5% mức lương tối thiểu kể từ năm 2010 cho tất cả các ñối tượng 

người cao tuổi ñang hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên. Đồng thời 
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tạo ñiều kiện ñể Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao 

tuổi của tỉnh hoạt ñộng có hiệu quả,  

- Tài trợ giá thông qua chính sách miễn, giảm học phí khi 

học nghề. 

Bảng 2.5. Bảng tổng hợp số ñối tượng BTXH ñược hưởng 

chính sách tài trợ về dạy nghề và nguồn kinh phí thực hiện 

2006 2007 2008 2009 2010 Năm

 

 

Loại hình 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Đối tượng 

BTXH ñược 

hưởng 

chính sách 

tài trợ 

 

146 

 

250 

 

256 

 

370 

 

314 

 

708 

 

398 

 

829 

 

460 

 

1.485 

Nguồn: Sở Lao ñộng – Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

Thực hiện ñúng các quy ñịnh của Trung ương về chính sách 

miễn giảm học phí, trợ cấp, cấp học bổng cho người tàn tật theo từng 

nhóm ñối tượng tàn tật, hỗ trợ mua sách vở, ñồ dùng học tập hàng 

năm, các cấp, các ngành tăng cường gặp gỡ, giúp ñỡ ñể trẻ em tàn tật 

trong ñộ tuổi ñược ñến trường, tổ chức các lớp dạy chuyên biệt và 

giáo dục hòa nhập 

- Tài trợ giá thông qua chính sách cho vay tín dụng ưu ñãi ñể 

hoạt ñộng tạo thu nhập 
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Bảng 2.6.  Bảng tổng hợp số người, số tiền ñược vay vốn 

của ñối tượng ñược hưởng chính sách tài trợ 

2006 2007 2008 2009 2010 Năm 

 

 

Loại 

 hình 

Số 

lượt 

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số lượt 

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số 

lượt 

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số lượt  

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Số lượt 

người 

Số tiền 

(triệu 

ñồng) 

Đối 

tượng 

BTXH 

ñược 

hưởng 

chính 

sách tài 

trợ 

 

1.810 

 

7.500 

 

2.201 

 

11.010 

 

2.915 

 

17.560 

 

3.909 

 

28.340 

 

4.015 

 

35.510 

Nguồn: Sở Lao ñộng – Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Ngãi 

Nhờ qua nguồn vốn ưu ñãi ñã giúp người lao ñộng nghèo 

tiếp cận ñược nguồn vốn ñể tạo việc làm, cải thiện ñời sống, góp 

phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, xóa ñói giảm nghèo, 

ổn ñịnh xã hội, ñã giải quyết tạo việc làm hơn 1.000 lao ñộng phổ 

thông. 

2.2.4. Thực trạng về mạng lưới bảo trợ xã hội 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện công tác bảo trợ xã hội. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội còn mỏng, chất 

lượng chưa cao, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu trong triển khai nhiệm 

vụ từ cơ sở ñến cấp tỉnh ñã dẫn ñến công tác triển khai, thanh tra 

kiểm tra các hoạt ñộng bảo trợ xã hội chưa ñược quan tâm thường 

xuyên. 
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- Các Trung tâm bảo trợ xã hội. 

- Hệ thống vật chất phục vụ cho hoạt ñộng bảo trợ xã hội.  

2.3. Đánh giá chung 

2.3.1. Những kết quả ñạt ñược 

Có thể tóm lược một số kết quả trong hoạt ñộng bảo trợ xã 

hội ở tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua bao gồm: 

- Hệ thống chính sách bảo trợ xã hội ngày càng hoàn thiện:  

- Công tác quy hoạch phát triển mạng lưới bảo trợ xã hội, 

xây dựng mô hình bảo trợ xã hội ñem lại hiệu quả thiết thực.  

- Từng bước mở rộng ñối tượng thụ hưởng.  

- Chủ thể tham gia hoạt ñộng bảo trợ xã hội ngày càng 

nhiều.  

- Công tác cứu trợ ñột xuất ñược tỉnh thực hiện kịp thời.  

2.3.2. Những hạn chế 

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược trong những năm qua, trong 

quá trình tổ chức thực hiện các hoạt ñộng về bảo trợ xã hội, pháp luật về 

bảo trợ xã hội và chính sách bảo trợ xã hội cũng cho thấy những vấn ñề 

tồn tại và hạn chế, ñó là:  

-  Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội còn mỏng, chất 

lượng chưa cao, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu trong triển khai nhiệm 

vụ . 

- Độ bao phủ ñối tượng bảo trợ xã hội còn thấp; mức ñộ tác 

ñộng ñến chất lượng cuộc sống của ñối tượng bảo trợ xã hội còn hạn 

chế; cơ chế tài chính ñể thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội chưa 

ñáp ứng yêu cầu thực tế.  
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- Công tác thông tin, truyền thông còn hạn chế.  

- Công tác qui hoạch cũng như tiến ñộ ñầu tư, xây dựng các 

công trình văn hoá của tỉnh và các huyện diễn ra chậm.  

- Việc cải thiện các công trình hạ tầng cơ sở bảo ñảm ñiều 

kiện tiếp cận cho người yếu thế còn rất ít, chỉ mới tập trung cho các 

công trình mới xây dựng nhất là việc tiếp cận các công trình giao 

thông, cơ quan hành chính nhà nước, bệnh viện, trường học...  

- Công tác cứu trợ xã hội ñột xuất luôn là vấn ñề cấp bách, 

song công tác tổng hợp về số liệu thiệt hại do thiên tai gây ra về hạ 

tầng cơ sở, về sản xuất và ñời sống dân sinh chậm và thiếu chính xác. 

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế 

2.3.3.1. Nhóm nguyên nhân từ chủ thể thực hiện các hoạt 

ñộng bảo trợ 

2.3.3.2. Nhóm nguyên nhân xuất phát từ yếu tố liên quan ñến 

hoạt ñộng bảo trợ xã hội 

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG  

BẢO TRỢ XÃ HỘI TẠI T ỈNH QUẢNG NGÃI 

3.1. Căn cứ ñể xây dựng giải pháp 

3.1.1. Căn cứ sự biến ñộng của môi trường, kinh tế, xã hội 

trong thời gian ñến 

Chính sách phát triển kinh tế của Quảng Ngãi ñã ñề ra mục 

tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững khi các mục tiêu ñó ñược thực 

hiện thì các hoạt ñộng bảo trợ xã hội của tỉnh cũng ñược quan tâm 

ñúng mức như mở rộng diện ñối tượng, ñịnh mức hỗ trợ, các mô hình 

trợ giúp.  
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3.1.2. Căn cứ vào ñường lối của chính quyền ñịa phương về An 

sinh xã hội 

Chiến lược an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ngãi ñề ra: từng 

bước mở rộng phạm vi bao phủ và sự tham gia của người dân vào hệ 

thống an sinh xã hội. Đến năm 2020, cơ bản bảo ñảm cho mọi ñối 

tượng dễ bị tổn thương ñược tiếp cận và hưởng thụ các hoạt ñộng an 

sinh xã hội. Bảo ñảm mức sống tối thiểu cho mọi người dân, góp phần 

xóa ñói giảm nghèo bền vững , ổn ñịnh an ninh, chính trị xã hội 

3.1.3. Một số quan ñiểm có tính ñịnh hướng khi xây dựng 

giải pháp. 

- Đẩy mạnh hoạt ñộng bảo trợ xã hội phải dựa trên quyền 

ñược an sinh của người dân và phải phù hợp với tiềm lực kinh tế của 

ñịa phương trong thời kỳ 2011-2020 nhằm mục tiêu phát triển bền 

vững, thực hiện công bằng xã hội và vì con người. 

- Đẩy mạnh hoạt ñộng bảo trợ xã hội phải hướng tới bao phủ 

toàn bộ người dân, nhưng cũng phải có trọng tâm, ñúng ñối tượng 

ñúng mức ñộ.  

3.2. Các giải pháp cụ thể 

3.2.1. Hoàn thiện việc mở rộng nguồn tài trợ cho hoạt ñộng 

Bảo trợ xã hội 

Tỉnh cần tranh thủ nhiều hơn nữa sự giúp ñỡ của cộng ñồng 

quốc tế về hợp tác ñầu tư và kêu gọi sự ñóng góp, vận ñộng thực hiện 

các hoạt ñộng nhân ñạo, xã hội, từ thiện, ñóng góp xây dựng quỹ an 

sinh xã hội. 

Từng bước hoàn thiện cơ chế tài chính và cơ chế huy ñộng 
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nguồn lực.  

Công khai, minh bạch trong việc sử dụng các nguồn vận ñộng 

ủng hộ. Định kỳ công khai minh bạch các nguồn tài chính, có sự giám 

sát của ñơn vị tài trợ, ủng hộ của Mặt trận và các tổ chức thành viên và 

cộng ñồng. 

Tăng cường cơ chế khuyến khích huy ñộng nguồn lực từ 

chính sách khuyến khích sự phát triển của các mô hình tài chính vi 

mô dưới cộng ñồng. 

3.2.2. Mở rộng ñối tượng ñược nhận bảo trợ xã hội 

- Tổ chức tổng ñiều tra ñối tượng yếu thế phân loại và quản 

lý ñối tượng trên phạm vi toàn tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ 

quản lý ñối tượng bảo trợ xã hội tại cộng ñồng, ñịnh kỳ thống kê, rà 

soát có sự tham gia của cộng ñồng giúp cho công tác xét, chọn ñúng 

ñối tượng thuộc diện xét trợ cấp, trợ giúp cho phù hợp với tình hình 

của ñịa phương, góp phần ñơn giản hóa các thủ tục hành chính ñể các 

ñối tượng dễ dàng tiếp cận hơn với các chính sách trợ giúp.  

- Hoàn thiện cơ chế xác ñịnh ñối tượng của chương trình bảo 

trợ xã hội. 

- Tập trung hỗ trợ toàn diện ñối với ñối tượng là trẻ em 

nghèo về các hoạt ñộng tài trợ như giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc 

sức khỏe, nhà ở, nước và vệ sinh, giải trí và một số hoạt ñộng bảo trợ 

khác. 

3.2.3. Hoàn thiện chính sách tài trợ cho hoạt ñộng bảo trợ 

xã hội 
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+ Hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ người dân có việc 

làm, nâng cao thu nhập 

+ Hoàn thiện chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm 

xã hội. 

+ Hoàn thiện chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm 

y tế. 

+ Hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội. 

3.2.4. Hoàn thiện mạng lưới bảo trợ xã hội 

- Mở rộng sự tham gia của khu vực tư nhân vào triển khai các 

mô hình chăm sóc theo hướng nhà nước hỗ trợ phát triển các trung tâm 

chăm sóc ñối tượng bảo trợ xã hội và ký hợp ñồng cung cấp dịch vụ 

hoặc hỗ trợ thực hiện các sáng kiến cộng ñồng 

- Xây dựng ñội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác 

viên công tác xã hội ñủ về số lượng, ñạt yêu cầu về chất lượng gắn 

với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các 

cấp, 

- Cần phát triển mạng lưới nhân viên xã hội nhằm tham vấn, 

giúp các ñối tượng tiếp cận với chính sách bảo trợ xã hội. 

3.3. Kết luận và kiến nghị 

3.3.1. Kết luận 

Để các hoạt ñộng bảo trợ xã hội phát huy ñược vai trò của nó 

như một yếu tố nhằm nâng cao năng lực cho nhóm yếu thế vươn lên 

trong cuộc sống, ñòi hỏi sự quyết tâm không chỉ của các cơ quan 

quản lý nhà nước ở Quảng Ngãi với những giải pháp dựa trên một 

chiến lược nhất quán, hệ thống chính sách ñồng bộ, phù hợp và bộ 
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máy thực thi có năng lực mà cần có sự chung tay của các cơ quan, 

ñơn vị, các tổ chức chính trị xã hội và của cả cộng ñồng và bản thân 

các ñối tượng yếu thế. Những kết quả nghiên cứu của luận văn hy 

vọng sẽ góp phần ñẩy mạnh các hoạt ñộng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi ngày càng hiệu quả hơn. 

3.3.2. Kiến nghị 

3.3.2.1. Kiến nghị với cơ quan trung ương, Chính phủ, Bộ, Ngành 

liên quan 

- Về ñối tượng và ñiều kiện hưởng tài trợ xã hội( TTXH). 

Cần chỉnh sửa lại ñiều kiện hưởng TTXH thường xuyên của 

nhóm trẻ em mồ côi và các ñối tượng tương tự theo quy ñịnh tại 

khoản 1 Điều 4 Nghị ñịnh số 67/2007/NĐ-CP ñể bảo ñảm sự thống 

nhất giữa việc xác ñịnh ñối tượng trẻ em ñược hưởng TTXH với việc 

xác ñịnh ñộ tuổi của người lao ñộng.  

Cần bảo ñảm công bằng hơn trong ñiều kiện hưởng TTXH 

giữa các nhóm ñối tượng TTXH thường xuyên và giữa ñối tượng 

CTXH thường xuyên với ñối tượng TTXH ñột xuất. 

- Về các chế ñộ áp dụng ñối với các ñối tượng hưởng TTXH. 

Cần nghiên cứu nâng mức trợ cấp TTXH thường xuyên ñể các 

ñối tượng hưởng có thể tiếp cận ñược mức sống tối thiểu một cách 

chắc chắn, thay vì phải thụ ñộng trông chờ vào sự giúp ñỡ hảo tâm của 

cộng ñồng xã hội như hiện nay. 

-Về nguồn kinh phí thực hiện TTXH. 

Cần ñiều tiết kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác 

TTXH một cách hợp lý hơn ñể tháo gỡ khó khăn cho những ñịa phương 
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nguồn thu ít và các ñịa phương thường xảy ra thiên tai, dịch bệnh, 

ñồng thời bảo ñảm công bằng trong việc tiếp cận chính sách xã hội 

của người dân trong tất cả các ñịa phương. 

- Về tổ chức thực hiện. 

Cần ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng toàn dân 

tham gia các hoạt ñộng cứu trợ xã hội, trong ñó nên nghiên cứu và 

ñưa vào áp dụng rộng rãi hơn mô hình “chăm sóc thay thế” (các cá 

nhân, hộ gia ñình có ñiều kiện tự nguyện nhận chăm sóc các ñối 

tượng CTXH). Việc mở rộng mô hình này một mặt thể hiện ñược 

truyền thống tốt ñẹp của người dân Việt Nam – lá lành ñùm là rách, 

mặt khác giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 

- Đề nghị Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội sớm tham 

mưu xây dựng Luật Bảo trợ xã hội, trong ñó cần quy ñịnh một cách 

cụ thể nhằm bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ các ñối tượng bảo trợ xã hội 

phát triển toàn diện cả về thể lực, nhân cách và trí tuệ; Đồng thời 

cũng tạo ñiều kiện cho các ñối tượng bảo trợ xã hội tham gia ñầy ñủ 

và bình ñẳng vào các hoạt ñộng xã hội như những người bình thường 

khác.  

- Ban hành các văn bản hướng dẫn một cách kịp thời 

Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật 

của các cơ quan Trung ương còn chậm và vẫn còn tồn tại tình trạng 

khi có luật, phải chờ nghị ñịnh, thông tư huớng dẫn do vậy việc thực 

thi chính sách chậm.  

3.3.2.2. Kiến nghị với ñịa phương 

- Sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý về lãnh ñạo, 
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chỉ ñạo của tỉnh, các quy ñịnh về chính sách trợ cấp, trợ giúp, cứu trợ, 

cơ chế huy ñộng, quản lý sử dụng các nguồn lực ñể triển khai tại ñịa 

phương. 

- Để tiếp tục thực hiện tốt hoạt ñộng bảo trợ xã hội cần chú 

trọng công tác truyền thông, giới thiệu, tuyên truyền chính sách sâu 

rộng trong nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính 

quyền các cấp; Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.  

- Cần ñẩy mạnh các hoạt ñộng bảo trợ của tỉnh với xu hướng 

ngày càng mở, ñộ che phủ các ñối tượng bảo trợ xã hội ngày càng 

rộng phù hợp với ñiều kiện phát triển kinh tế của tỉnh góp phần tăng 

cường vai trò của Nhà nước ñồng thời huy ñộng mọi nguồn lực của 

xã hội, nâng cao trách nhiệm và năng lực tự an sinh của mỗi cá nhân, 

gia ñình và cộng ñồng.  

- Cần ñẩy mạnh việc chủ ñộng phòng chống và ứng phó kịp 

thời có hiệu quả thiên tai, tác ñộng của biến ñổi khí hậu nhằm hạn 

chế thiệt hại về người và của, nhất là những vùng thường xuyên xảy 

ra bão lũ; nghiên cứu hình thành các quỹ dự phòng và cơ chế trợ giúp 

tại các ñịa phương ñể hỗ trợ kịp thời cho nhân dân khi có rủi ro ñột 

xuất, nhất là trong ñiều kiện biến ñổi khí hậu toàn cầu có ảnh hưởng 

nhất ñịnh ñến ñịa bàn tỉnh 

- Kiện toàn lại ñội ngũ cán bộ làm công tác xã hội từ tỉnh ñến xã 

phường, ñảm bảo ñủ chuẩn, có năng lực trong việc tổ chức thực thi 

chính sách, kiểm tra, giám sát, phân tích, ñánh giá, ñề xuất chính sách 

mới hoặc ñiều chỉnh chính sách cho phù hợp hơn và hoàn thiện hơn.  

 


