HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Số: 13/2019/NQ-HĐND

Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính sách có công
đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản qựy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 thảng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chỉ tỉêt thi hành một sổ điểu của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình sô 5022/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của ủy ban
nhân dân thành pho vê chê độ hô trợ đoi với người cao tuổi diện chính sách cỏ
công đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè; Báo
cáo thẩm tra sổ 723/BC-HĐND ngày 06 thảng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đông nhân dân thành phổ; ỷ kiến thảo ỉuận của đại biếu Hội đổng
nhân dân thành phổ tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều lề Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính
sách có công được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Đối tượng áp dụng:
Chế độ hỗ trợ này được áp dụng đối với người cao tuổi diện chính sách có
công không có người thân phụng dưỡng hoặc còn người thân nhưng không được
nương tựa phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, gôm: các
đồng chí cách mạng lão thành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và cha mẹ liệt sĩ neo đơn.
Điều 2. Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cao tuổi diện chính sách có công
đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè như sau:
lẽ Mức hỗ trợ:
a) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng: 2ế700.000 đồng/người/tháng.
b) Mức hỗ trợ tiền ăn thêm cho người bị ốm đau, nằm điều trị tại cơ sở y tế:
176.000 đồng/người/ngày.
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c) Các ngày Lễ, Tết trong năm (Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương,
Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Quốc tế Lao động, Quôc khánh 2/9,
Tết Nguyên đán).
+ Mức hỗ trợ tiền ăn thêm trong các ngày Lễ, Tết Dương lịch:
176.000 đồng/người/ngày.
+ Mức hỗ trợ tiền ăn thêm trong các ngày Tết Nguyên đán:
294.000 đồng/người/ngày.
d) Mức hỗ trợ hoạt động văn thể: 200.000 đồng/người/năm.
e) Mức hỗ trợ điện, nước sinh hoạt: 120.000 đồng/người/tháng.
f) Mức hỗ trợ mai táng phí: 49.500.000 đồng/người.
g) Mức hỗ trợ tham quan nghỉ dưỡng hàng năm: 5.000.000 đồng/người/năm.
h) Mức hỗ trợ thuốc chữa bệnh thông thường: 270.000 đồng/người/tháng.
i) Mức hỗ trợ vật dụng vệ sinh (tã lót) cho người cao tuổi, yểu nằm liệt
giường không tự phục vụ được: 3.000.000 đồng/người/tháng.
2. Thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ:
Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người cao tuối diện chính sách có
công tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè được bố trí trong dự toán chi đảm bảo
xã hội hàng năm do Ngân sách thành phố phân bố cho đơn vị.
Điều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Giao ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tố đại biếu, đại biêu
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tố chức triến khai thực
hiện Nghị quyết này.
Điều 5ẻ Hiệu lực thi hành:
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân nhân thành phố Hồ Chí Minh
khóa IX, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực
từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Bộ: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, (P.CTHĐND-Phụng).
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