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QUY ĐỊNH 

Mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân 

quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống 

mua bán người trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

(Kèm theo Nghị quyết số         /2020/NQ-HĐND ngày      tháng 7 năm 2020  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh:  

a) Nghị quyết này quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức 

chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 

tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng chống mua bán người (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

b) Trường hợp sử dụng nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân thực hiện theo 

quy định của Bộ Tài chính và nhà tài trợ; trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có 

thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thỏa thuận về mức chi thì áp 

dụng theo mức chi quy định tại Nghị quyết này.  

2. Đối tượng áp dụng: Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ 

hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân được quy định tại Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế 

độ hỗ trợ cho nạn nhân trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các Sở, 

ngành, đơn vị và địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện) theo phân cấp nhiệm vụ chi,   

bố trí hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân ngoài công lập 

để thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý 

cho nạn nhân theo quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP và mức chi quy định tại Nghị quyết này trên cơ sở số nạn nhân 

được cơ sở trợ giúp.  

3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 

4. Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân  
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1. Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải 

cứu, bảo vệ và vận chuyển nạn nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp 

vụ; kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 

số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách 

nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

2. Chi hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân: Thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của 

Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi 

công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; 

Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính 

quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng 

nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-

BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài 

chính; Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, 

chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và 

tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 

14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 và Nghị quyết số 46/2019/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị quyết số 

11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Chi chế độ làm đêm, thêm giờ: Thực hiện theo quy định của Bộ luật lao 

động và Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 01 năm 

2005 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm 

việc vào ban đêm, thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Chi xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về nạn nhân: Thực hiện 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT 

ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước và Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 năm 11 tháng 2012 

của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

5. Chi thuê, mua sắm trang thiết bị đặc thù phục vụ xác minh, tiếp nhận, 

giải cứu, bảo vệ nạn nhân thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về 

đấu thầu. 

6. Chi thông tin liên lạc, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác có liên 
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quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân. Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi 

tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.  

7. Chi lập hồ sơ nạn nhân, mức chi 100.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm cả 

ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân). 

8. Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp 

tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân: 200.000 đồng/người/ngày. 

9. Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân. 

Mức chi thù lao là: 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 

500.000 đồng/cán bộ/tháng. 

Điều 4. Quy định mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân  

1. Chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại 

a) Tiền ăn: Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ 

xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân (sau đây viết tắt là cơ sở): theo mức hỗ trợ đối 

tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội quy định tại 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; Thông tư liên tịch số 

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ: Lao 

động Thương binh Xã hội, Tài chính hướng dẫn một số điều 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. Thời gian hỗ trợ không 

quá 03 tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.  

b) Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: Nạn nhân trong 

thời gian lưu trú tại cơ sở được cấp vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày và 

các chi phí khác theo Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 

c) Chi tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú 

nhưng không có khả năng chi trả: 

- Tiền tàu xe: Mức chi theo giá phương tiện công cộng phổ thông. Trường 

hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải cứu, hỗ 

trợ nạn nhân bố trí cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ 

quan, đơn vị, chi phí tính theo số kilômet thực tế và giá xăng tại thời điểm vận 

chuyển; trường hợp thuê xe bên ngoài thì giá thuê xe theo hợp đồng thỏa thuận 

và phù hợp với giá cả trên địa bàn cùng thời điểm. 

- Tiền ăn trong những ngày đi đường: 70.000 đồng/người/ngày. 

2. Chi hỗ trợ y tế 

a) Đối với nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế: trong thời gian lưu trú tại cơ 

sở được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP. 

b) Hỗ trợ tiền thuốc thông thường: Trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ 

sở không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được hỗ trợ tiền 



4 

 

thuốc thông thường theo thực tế phát sinh. 

c) Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì 

việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế thực hiện theo quy 

định của pháp luật bảo hiểm y tế; 

d) Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở, sau 24 (hai 

mươi bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà thân 

nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở có trách nhiệm 

tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy 

định đối với đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội. 

3. Chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu 

a) Chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề 

- Nạn nhân được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy 

định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, Nghị định số 145/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn Nghị định; Thông tư liên 

tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 

2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.  

- Trường hợp nạn nhân học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được hỗ 

trợ một lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:  

+ Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và các văn bản 

hướng dẫn Luật: 06 triệu đồng/người/khóa học; 

+ Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo 

về thu nhập và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục ở các 

xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 04 triệu 

đồng/người/khóa học; 

+ Người dân tộc thiểu số; người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng; người thuộc hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo đa chiều thiếu 

hụt ít nhất 01 chỉ số về giáo dục theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; người 

thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại 

Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015; lao động nữ bị mất 

việc làm, ngư dân: 03 triệu đồng/người/khóa học; 

+ Người thuộc hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt chỉ số về giáo dục theo 

quy định của Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ cận nghèo: 2,5 triệu 
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đồng/người/khóa học; 

+ Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc các đối 

tượng quy định nêu trên: 02 triệu đồng/người/khóa học; 

+ Trường hợp người học đồng thời thuộc nhiều đối tượng nêu trên thì chỉ 

được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất. 

b) Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc 

hộ nghèo khi trở về nơi cư trú: 1.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là 

hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập). 

Điều 5. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết 

này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, thay thế đó./. 

 

                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                                                                    Kring Ba 
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