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QUY ĐỊNH 
Một số chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với các hộ 

gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc 

 lý do bất khả kháng khác gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  46 /2018/QĐ-UBND  

ngày  17 tháng  8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
                                                                                                                                  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định về một số chính sách trợ giúp xã hội đột xuất; mức trợ giúp xã 

hội đột xuất đối với các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn 

hoặc lý do bất khả kháng khác gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Các nội dung khác có liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội đột xuất 

không quy định tại văn bản này được thực hiện theo quy định của Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách 

trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (gọi tắt là Nghị định 

136/2013/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật có liên quan.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn 

giao thông, tại nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng 

khác gây ra, bao gồm: 

a) Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; do tai nạn giao 

thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác; 

b) Hộ gia đình, cá nhân có người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai 

nạn giao thông, tai nạn lao động hoặc các lý do bất khả kháng khác phải đưa vào 

Bệnh viện hoặc các Trung tâm y tế cấp huyện cấp cứu, chữa trị; 

c) Hộ gia đình, cá nhân có nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng hoặc phải di dời 

khẩn cấp đến nơi ở mới do lý do khách quan, bất khả kháng; 

d) Trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao 

thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc lý do bất khả kháng khác mà 

không còn người thân thích được chăm sóc tạm thời tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc 

tại hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân 

sách nhà nước và kinh phí trợ giúp của các cá nhân, đơn vị, tổ chức để thực hiện 

chính sách trợ giúp xã hội đột xuất đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Chương II 

MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP, CHẾ ĐỘ TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT  

Điều 3. Mức chuẩn trợ giúp xã hội đột xuất 

Mức chuẩn trợ giúp xã hội đột xuất là 270.000 đồng theo quy định tại 

Khoản1, Điều 4, Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
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Điều 4. Chế độ trợ giúp xã hội đột xuất 

1. Hỗ trợ người bị thương nặng: 

 a)  Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn 

lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú 

hoặc ngoài nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ 

giúp xã hội quy định tại Điều 3 Quy đinh này. 

Trình tự xem xét hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị 

định 136/2013/NĐ-CP. 

 b) Trường hợp người bị thương nặng ngoài nơi cư trú quy định tại điểm a 

Khoản này mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp 

cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cấp cứu, 

chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ theo mức quy định tại điểm a Khoản này. 

Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Chủ tịch 

UBND cấp huyện xem xét, quyết định. 

2. Hỗ trợ chi phí mai táng: 

 a) Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao 

thông, tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác 

được hỗ trợ chi phí mai táng với mức bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy 

định tại Điều 3 Quy định này. 

 b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng cho người chết trong trường 

hợp quy định tại điểm a Khoản này không phải tại địa bàn cấp xã nơi cư trú của 

người đó thì được hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế, nhưng không quá 

30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Điều 3 Quy định này. 

c) Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định sau đây: 

- Cơ quan, tổ chức, gia đình hoặc cá nhân trực tiếp mai táng có Tờ khai đề 

nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 

số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, kèm theo giấy báo tử đối tượng quy định tại 

Điểm a, Khoản 2 Điều này hoặc xác nhận của công an cấp xã đối với đối tượng 

quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này gửi Chủ tịch UBND cấp xã; 

- Trình tự hỗ trợ chi phí mai táng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 

12 Nghị định 136/2013/NĐ-CP. 

3. Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở: 

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị 

đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 

mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 

20.000.000 đồng/hộ.  

b) Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 

được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức 20.000.000 đồng/hộ. 

c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị 

hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác theo từng mức độ 

dưới đây thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở, cụ thể như sau: 
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- Bị phá hủy, hư hỏng trên 70% (hư hỏng gần như toàn bộ phần mái nhà, 

tường nhà, cột (trụ) nhà) được hỗ trợ với mức 15.000.000 đồng/hộ;  

- Bị phá hủy, hư hỏng từ 50%-70% được hỗ trợ với mức 12.000.000 

đồng/hộ;  

- Bị phá hủy, hư hỏng từ 30% đến dưới 50% được hỗ trợ với mức 

9.000.000 đồng/hộ; 

d) Thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thực hiện theo quy 

định sau đây: 

- Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu số 7 ban hành 

kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, gửi Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã; 

- Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định tại Khoản 3 

Điều 12 Nghị định 136/2013/NĐ-CP. 

4. Hỗ trợ khẩn cấp: Trường hợp trẻ em có cả cha và mẹ bị chết, mất tích 

do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân 

thích chăm sóc, nuôi dưỡng. 

a) Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian sống tại hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi 

dưỡng với định mức 40.000 đồng/người/ngày theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, 

Thông tư liên tịch sô 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC. 

b) Chi phí điều trị thực tế trong trường hợp phải điều trị tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập mà không có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 

2, Điều 3, Thông tư liên tịch sô 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC. 

c) Chi phí đưa trẻ về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư liên tịch sô 29/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC. 

d) Thời gian nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng là không 

quá 03 tháng. 

đ) Thủ tục hỗ trợ trẻ em quy định tại Khoản 4 Điều này thực hiện theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 136/2013/NĐ-CP. 

Điều 5. Thẩm quyền xác định mức độ hư hỏng nhà ở 

1. Thẩm quyền xác định mức độ hư hỏng nhà : Hội đồng xét duyệt trợ giúp 

xã hội cấp xã xác định theo quy định tại Điều 33 Nghị định 136/2013/NĐ-CP.  

2. Thành phần Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã: Thành phần 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã hoạt động  theo quy định Điều 32, Nghị 

định 136/2013/NĐ-CP.  

Điều 6. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện trợ giúp đột xuất bao gồm: 

a) Ngân sách địa phương tự cân đối theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước; 

b) Kinh phí từ nguồn huy động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. 
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2. Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng 

và các nguồn kinh phí quy định tại Khoản 1 Điều này không đủ để thực hiện trợ 

giúp đột xuất thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh để tổng hợp, trình Trung ương xem xét, quyết định hỗ trợ lương 

thực, kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành có liên quan 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực 

hiện quy định này. Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán kinh phí trợ giúp xã hội, 

trong đó có kinh phí trợ giúp xã hội đột xuất gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp 

dự toán ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước; 

b) Phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

địa phương  trong việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo đúng 

chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội theo quy định.   

2. Sở Tài chính: 

a) Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã 

hội, trong đó có kinh phí trợ giúp đột xuất theo quy định của pháp luật về ngân 

sách nhà nước; 

b) Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã và thành phố Huế kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao 

kinh phí thực hiện theo đúng quy định tài chính hiện hành. 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan: Tùy theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao phối hợp với các địa phương triển khai, thực hiện các nội dung của 

Quy định này. 

4. UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện:  Khi có thiên tai, hỏa 

hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác xảy ra, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã 

và thành phố Huế có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

- Nhanh chóng kiểm tra tình hình thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân 

dân trên địa bàn để có phương án cứu trợ và khắc phục kịp thời; 

- Tổ chức họp dân theo từng thôn, tổ dân phố bình xét xác định mức độ 

thiệt hại của từng hộ gia đình để thống nhất mức hỗ trợ phù hợp theo quy định tại 

Điều 4 Quy định này. Công khai danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ và mức hỗ 

trợ cho từng hộ gia đình trên cơ sở kết quả bình xét từ thôn, tổ dân phố. Công khai 

các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho toàn bộ nhân dân được biết (niêm yết 

công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn); 
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- Tổng hợp các đối tượng bị thiệt hại đề nghị được hỗ trợ theo từng thôn, tổ 

dân phố và nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ để tổng hợp toàn bộ tình hình thiệt hại trên 

địa bàn cấp huyện gửi báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định. 

b) Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố để thực 

hiện kịp thời chính sách hỗ trợ nêu trên. Ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách quy định 

tại Điều 4 của Quy định này, chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ cùng cấp trong việc điều phối tiền, hàng cứu trợ 

của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm đảm bảo sự công bằng giữa 

các vùng cũng như các đối tượng bị thiệt hại; 

c) Tổ chức kiểm tra và tổng hợp các đối tượng bị thiệt hại, kinh phí thực tế 

hỗ trợ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

d) Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước. 

đ) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về sự chính xác của số liệu 

báo cáo, đảm bảo hỗ trợ đúng chính sách, đối tượng; 

e) Hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, 

kinh phí trợ giúp xã hội đột xuất trên địa bàn, gửi Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 8. Điều khoản báo cáo 

1. Giao Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp Văn 

phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương có trách nhiệm 

tổ chức triển khai, đôn đốc thực hiện, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về 

kết quả thực hiện theo định kỳ hằng năm trước ngày 15/12. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện: Căn cứ tình hình xảy ra thiệt hại thực tế ở 

địa phương mình tổng hợp, báo cáo theo mẫu số 1 và số 2 (đính kèm). 

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan: Trong phạm vi, chức năng của 

mình báo cáo UBND tỉnh khi có yêu cầu liên quan. 

4. Hình thức báo cáo: Báo cáo giấy và báo cáo qua phần mềm điện tử.   

Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Quá trình thực hiện các chính sách nêu tại Quyết định này nếu được cơ 

quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày 

Quyết định này có hiệu lực thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đó. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở lao động - Thương binh và Xã hội để 

kịp thời giải quyết./.                                                                                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                          

CHỦ TỊCH 

Phan Ngọc Thọ 
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UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

........................................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     .........., ngày  ……. tháng ….. năm  

BẢNG TỔNG HỢP THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ NHÀ CỬA DO THIÊN TAI (...........................) GÂY RA 

(Mẫu báo cáo kèm theo Quyết định số  46 /2018/QĐ-UBND ngày   17/  8  /2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Đvt: 1.000 đồng 

TT 
Họ và tên 

 chủ hộ 

Hộ bị thiệt hại thuộc 

diện 
Thiệt hại về người 

Thiệt hại về nhà cửa  

 

 

Mức 

hỗ 

trợ 

Tổng 

kinh 

phí 

hỗ 

trợ 

Ghi 

chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 
Khác 

Số 

người 

chết, 

mất 

tích 

Số 

người 

bị 

thương 

nặng 

Mức 

hỗ 

trợ 

Trong đó 

Bị đổ, sập, 

trôi, cháy 

hoàn toàn 

hoặc phải 

di dời nhà 

ở khẩn cấp 

Bị 

hư 

hỏng 

trên 

70% 

Bị hư 

hỏng 

từ 50 

đến 

70% 

Bị hư 

hỏng từ 

30% 

đến 

dưới 

50% 

Bị hư 

hỏng 

dưới 

30% 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Thôn A               

1 Nguyễn  X               

2                

II Thôn B               

...                

 Tổng cộng               

 Ghi chú: - Các chỉ tiêu ở cột 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 10: nếu gia đình thuộc loại nào thì đánh dấu (X) vào cột đó 

- Chỉ tiêu ở cột 6, 12: căn cứ đối tượng ở cột 1, 2, 3 và mức độ thiệt hại tại cột 7, 8, 9, 10, 11 để xác định mức hỗ trợ tương ứng 

- Mẫu này được lập thành 04 bảng: UBND cấp xã giữ 01 bảng, gửi UBND cấp huyện 03 bảng (trong đó 01 bảng gửi Sở Tài chính, 

01 bảng gửi Sở LĐTBXH đính kèm theo báo cáo của UBND huyện). 

 

Người lập biểu TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

MẪU SỐ 1 
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UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ 

......................................... 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     .........., ngày  ……. tháng ….. năm  

 

BẢNG TỔNG HỢP THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ NHÀ CỬA DO THIÊN TAI (...........................) GÂY RA 

(Mẫu báo cáo kèm theo Quyết định số  46 /2018/QĐ-UBND ngày   17/  8  /2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Đvt:1.000 đồng 

TT 
Xã, phường, thị 

trấn 

Hộ bị thiệt hại  
Thiệt hại về 

người 

 
Thiệt hại về nhà cửa  

Ghi 

chú 
Số hộ 

Số 

nhân 

khẩu 

 

Số 

người 

chết, 

mất 

tích 

Số 

người 

bị 

thương 

nặng 

Tổng số 

Trong đó 

 

Tổng 

kinh 

phí hỗ 

trợ 

Số nhà ở 

bị đổ, sập, 

trôi, cháy 

hoàn toàn 

hoặc phải 

di dời nhà 

ở khẩn cấp 

Số nhà 

ở bị hư 

hỏng 

trên 

70% 

Số nhà 

bị hư 

hỏng từ 

50 đến 

70% 

Số nhà 

ở bị hư 

hỏng từ 

30% 

đến 

dưới 

50% 

Số nhà 

ở bị hư 

hỏng 

dưới 

30% 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

              

              

 Tổng cộng             

 Ghi chú:   - Báo cáo này kèm theo Bảng tổng hợp của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn (Mẫu số 01) 

- Cột 11 bằng tổng của các cột 6, 7, 8, 9, 10, nhân với 

mức hỗ trợ tương ứng. 

Người lập biểu 

 

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ 

 

MẪU SỐ 2 
2 
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