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Ths. §µo Méng §iÖp * 

1. Những kết quả đạt được của hệ thống 

pháp luật bảo trợ xã hội 

Bảo trợ xã hội là hoạt động mang tính 

chất từ thiện, tương thân tương ái, giúp đỡ 

lẫn nhau của con người. Bảo trợ xã hội là 

một nhánh của hệ thống an sinh xã hội, thực 

hiện chức năng phòng ngừa, đối phó với 

những rủi ro, những khó khăn, bất hạnh, 

giúp đỡ bộ phận dân cư ổn định cuộc sống, 

hoà nhập với cộng đồng. 

Chế độ bảo trợ xã hội được Nhà nước 

quan tâm từ năm 1946 thông qua việc ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật như: 

Hiến pháp năm 1946 (Điều 14); Thông tư 

của Hội đồng Chính phủ số 157/HĐCP năm 

1965 về cứu trợ đột xuất, Thông tư của Hội 

đồng Chính phủ số 08/HĐCP năm 1967 về 

cứu tế cho nạn nhân thiên tai, bão lụt... 

Có thể nói pháp luật bảo trợ xã hội trong 

thời gian này chủ yếu thực hiện theo kế 

hoạch của Nhà nước, bảo trợ cho các đối 

tượng là người già, người tàn tật, người gặp 

thiên tai, trẻ em mồ côi. Mặc dù thời điểm 

này, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

điều chỉnh về chế độ bảo trợ xã hội chưa đầy 

đủ và hoàn thiện nhưng các văn bản này đã 

bước đầu đặt nền móng trong việc bảo vệ 

các đối tượng được bảo trợ xã hội trước hoàn 

cảnh khó khăn, rủi ro nhất định. 

Sau năm 1986, Nhà nước đã ban hành 

một cách có hệ thống các văn bản quy phạm 

pháp luật điều chỉnh bảo trợ xã hội. Các văn 

bản này đã kế thừa những nội dung hợp lí 

trong các văn bản quy phạm pháp luật trước 

đó đồng thời Nhà nước cũng quy định mới, 

sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật 

bảo trợ xã hội trong thời kì hội nhập. Sự 

điều chỉnh của pháp luật bảo trợ xã hội phù 

hợp với sự biến chuyển của kinh tế-xã hội 

qua từng thời kì. Trong 10 năm (từ năm 

2000 đến năm 2010), Chính phủ đã ban 

hành 4 nghị định về bảo trợ xã hội, đó là: 

Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 

về chính sách cứu trợ xã hội; Nghị định 

số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 về chính sách 

bảo trợ xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 

ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các 

đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 

13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

67/2007/NĐ-CP. Có thể khẳng định Nghị 

định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 

13/2010/NĐ-CP được ban hành là bước tiến 

mới, tạo hành lang pháp lí cho bên được cứu 

trợ cũng như bên thực hiện cứu trợ thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của mình. Song song với 

việc ban hành các nghị định nêu trên, Nhà 

nước cũng ban hành một số văn bản quy 

* Giảng viên Khoa luật, Đại học Huế  
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phạm pháp luật áp dụng cho đối tượng được 

bảo trợ xã hội như Luật bảo vệ và chăm sóc 

trẻ em năm 2004; Luật người cao tuổi năm 

2009; Luật người khuyết tật năm 2010... 

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị 

định số 13/2010/NĐ-CP đã kế thừa những 

nội dung hợp lí trong các văn bản quy 

phạm pháp luật trước đó đồng thời những 

văn bản này đã quy định mới, sửa đổi, bổ 

sung một số quy phạm pháp luật điều chỉnh 

những quan hệ phát sinh trong lĩnh vực bảo 

trợ xã hội trong thời kì hội nhập. Hệ thống 

pháp luật bảo trợ xã hội hiện hành có 

những ưu điểm sau: 

Thứ nhất, mở rộng đối tượng hưởng bảo 

trợ xã hội 

Một là đối tượng hưởng chế độ bảo trợ 

xã hội thường xuyên. Nếu như Nghị định số 

07/2000/NĐ-CP quy định đối tượng thuộc 

diện hưởng bảo trợ xã hội thường xuyên bao 

gồm 4 nhóm: trẻ em mồ côi, người già cô 

đơn không nơi nương tựa, người tàn tật nặng 

không có nguồn thu nhập và không có nơi 

nương tựa, người tâm thần mãn tính thì Nghị 

định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 

13/2010/NĐ-CP đã có sự sửa đổi theo hướng 

mở rộng thêm 5 nhóm đối tượng hưởng, đó 

là: người từ 85 tuổi trở lên không có lương 

hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội; người 

nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao 

động, thuộc hộ gia đình nghèo; gia đình, cá 

nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em 

bị bỏ rơi; hộ gia đình có từ 2 người trở lên 

tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ; 

người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang 

nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi (trường hợp con 

đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng 

đến dưới 18 tuổi). 

Hai là đối tượng hưởng chế độ bảo trợ 

xã hội đột xuất. Nghị định số 07/2000/NĐ-CP 

quy định có 7 nhóm đối tượng hưởng: hộ gia 

đình có người bị chết, mất tích; hộ gia đình 

có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng; hộ 

gia đình mất phương tiện sản xuất, lâm vào 

cảnh thiếu đói; người thiếu đói do giáp hạt; 

hộ gia đình có người bị thương nặng; người 

gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị thương nặng 

hoặc chết; người lang thang xin ăn. Việc 

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP mở rộng thêm 

nhóm đối tượng hưởng bảo trợ xã hội đột 

xuất (hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do 

nguy cơ sạt lở đất, lũ quét) khẳng định mục 

tiêu đưa chính sách bảo trợ xã hội đột xuất 

đến với mọi thành viên trong xã hội lâm vào 

hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, thiên tai, tạo 

điều kiện để mọi thành viên trong xã hội tiếp 

cận được với chính sách xã hội một cách 

thuận lợi nhất. 

Thứ hai, về tài chính thực hiện chế độ 

bảo trợ xã hội 

Pháp luật bảo trợ xã hội hiện hành đã 

quy định cụ thể kinh phí thực hiện chế độ 

bảo trợ xã hội thường xuyên cũng như đột 

xuất. Việc pháp luật quy định về nguồn kinh 

phí thực hiện chế độ bảo trợ xã hội như hiện 

nay vừa tạo ra tính quy phạm trong áp dụng, 

vừa tạo ra tính linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng 

được tình hình thực tế của địa phương, vừa 

thể hiện trách nhiệm nòng cốt của Nhà nước, 

vừa có sự chung tay giúp sức của cộng đồng, 

tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trợ giúp xã 

hội. Pháp luật bảo trợ xã hội hiện hành đã 
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quy định cụ thể về: 1) Nguồn tài chính thực 

hiện bảo trợ xã hội thường xuyên, nguồn 

kinh phí trợ giúp thường xuyên tại cộng 

đồng, kinh phí nuôi dưỡng, kinh phí hoạt 

động bộ máy, kinh phí đầu tư xây dựng cơ 

bản, kinh phí tuyên truyền, phổ biến chính 

sách, khảo sát thống kê, ứng dụng công nghệ 

thông tin, quản lí đối tượng; 2) Kinh phí đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện trợ 

cấp hàng tháng; 3) Kinh phí đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội sống trong cơ sở bảo trợ 

xã hội công lập; 4) Kinh phí đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội trong các cơ sở bảo trợ 

xã hội ngoài công lập; 5) Nguồn tài chính 

thực hiện bảo trợ xã hội đột xuất cũng như 

phương thức sử dụng nguồn tài chính một 

cách hiệu quả. 

2. Những hạn chế của pháp luật bảo 

trợ xã hội 

Pháp luật bảo trợ xã hội đã tạo “bệ đỡ an 

toàn” cho các chủ thể tham gia vào hoạt động 

bảo trợ xã hội, tạo bước đột phá cho hoạt 

động bảo trợ xã hội, góp phần thực hiện các 

mục tiêu cơ bản của chiến lược an sinh xã 

hội cũng như chiến lược phát triển kinh tế-xã 

hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình 

thực hiện pháp luật bảo trợ xã hội đã bộc lộ 

những tồn tại, hạn chế.  

Thứ nhất, đối tượng hưởng chế độ bảo 

trợ xã hội 

Hiện nay, pháp luật quy định 17 nhóm 

đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội. 

Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều đối tượng 

khác cần được sự giúp đỡ về vật chất hoặc 

tinh thần của Nhà nước và cộng đồng nhưng 

chưa được pháp luật quy định như: 1) Đối 

tượng do nguyên nhân sức khoẻ (người mắc 

bệnh điều trị dài ngày nhưng không thuộc 

đối tượng hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp); 

2) Đối tượng do nguyên nhân của chiến 

tranh (những người bị nhiễm chất độc do 

chiến tranh để lại); 3) Đối tượng là nạn nhân 

của dịch bệnh hay thảm họa; 4) Đối tượng 

do ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái; 5) 

Đối tượng do bạo hành gia đình; 6) Đối 

tượng từ các tệ nạn xã hội (người nghiện ma 

tuý) thuộc hộ nghèo...; 7) Đối tượng là nạn 

nhân của việc buôn bán phụ nữ, trẻ em… 

Thứ hai, mức độ trợ cấp bảo trợ xã hội 

Khi xác định mức trợ cấp bảo trợ xã 

hội thường xuyên, Nhà nước đã căn cứ 

từng đối tượng với từng hoàn cảnh cụ thể 

để xác định mức trợ cấp phù hợp. Trên cơ 

sở đó, pháp luật hiện hành quy định mức 

chuẩn để xác định mức trợ cấp xã hội hàng 

tháng là 180.000 đồng (hệ số 1). Khi mức 

sống tối thiểu của dân cư thay đổi thì mức 

chuẩn trợ cấp cũng sẽ thay đổi cho phù hợp 

với tình hình thực tế của từng đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

Đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống tại 

cộng đồng, theo quy định của pháp luật hiện 

hành, mức trợ cấp bảo trợ xã hội thường 

xuyên có mức trợ cấp tối thiểu là 180.000 

đồng và tối đa là 720.000 đồng.(1) Trong đó, 

mức trợ cấp cho cùng đối tượng có hệ số 

khác nhau căn cứ vào độ tuổi, vào tình trạng 

bệnh tật, vào số lượng người thụ hưởng bảo 

trợ xã hội…   

Đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống 

trong nhà xã hội tại cộng đồng, mức trợ cấp 
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hàng tháng thấp nhất cho các đối tượng này 

là 360.000 đồng.  

Đối với đối tượng bảo trợ xã hội sống 

trong các cơ sở bảo trợ xã hội, mức trợ cấp 

hiện hành được quy định từ mức 360.000 

đồng đến mức 450.000 đồng.  Ngoài ra, pháp 

luật cũng quy định, nếu các đối tượng thuộc 

diện hưởng các mức khác nhau thì chỉ được 

hưởng mức cao nhất. Trong khi đó, mức 

chuẩn nghèo ở nông thôn là mức có thu nhập 

bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng trở 

xuống, còn mức chuẩn nghèo ở thành thị là 

mức có thu nhập bình quân từ 500.000 

đồng/người/tháng trở xuống.(2) Như vậy, 

mức trợ cấp của các đối tượng bảo trợ xã hội 

là quá thấp. Không những thế, thời điểm ban 

hành Nghị định số 13/2010/NĐ-CP mức 

lương tối thiểu là 730.000 đồng, hiện nay 

mức lương tối thiểu đã qua 2 lần thay đổi và 

có mức 1.050.000 đồng nhưng mức trợ cấp 

đối với các đối tượng bảo trợ xã hội vẫn 

không thay đổi. Điều này dẫn đến sự bất hợp 

lí giữa mức thụ hưởng và sự thay đổi của 

điều kiện kinh tế-xã hội. 

Thứ ba, điều kiện để hưởng trợ cấp 

Để được hưởng trợ cấp, các đối tượng 

thuộc diện bảo trợ xã hội phải có điều kiện về 

sức khoẻ (tàn tật, không có khả năng lao 

động, tâm thần, nhiễm HIV...); điều kiện về 

thiên tai (sạt lở đất, lũ quét, bị chết, bị 

thương); điều kiện về kinh tế (hộ nghèo, thiếu 

đói...). Tuy nhiên, trong Nghị định lại không 

quy định những đối tượng thuộc diện cận 

nghèo cũng được hưởng chế độ bảo trợ xã 

hội. Trong khi sự chênh lệch giữa mức nghèo 

và cận nghèo không đáng kể. Đối với hộ cận 

nghèo ở nông thôn có thu nhập bình quân từ 

401.000 đồng - 520.000 đồng/người/tháng; đối 

với hộ cận nghèo ở thành thị có mức thu nhập 

bình quân từ 501.000 đồng đến 650.000 

đồng/người/tháng.(3) Sự thiếu linh hoạt trong 

quy định của pháp luật về điều kiện được 

hưởng chế độ bảo trợ xã hội làm cho độ bao 

phủ các đối tượng hưởng chưa nhiều, pháp 

luật bảo trợ xã hội chưa thực sự trở thành 

“phao cứu sinh” cho tất cả thành viên trong 

xã hội khi gặp khó khăn, rủi ro, bất hạnh.  

Thứ tư, pháp luật bảo trợ xã hội chưa cụ 

thể hoá các điều kiện hưởng bảo trợ xã hội, 

gây khó khăn trong quá trình áp dụng 

Một là đối với người chưa thành niên từ 

đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đang học văn 

hoá, học nghề có hoàn cảnh của trẻ em mồ 

côi cũng thuộc diện hưởng bảo trợ xã hội. 

Trong khi đó, Bộ luật lao động quy định 

những người đủ 15 tuổi được tham gia vào 

quan hệ pháp luật lao động với tư cách là 

người lao động. Ngoài ra, Bộ luật lao động 

cũng cho phép những người dưới 15 tuổi 

được tham gia vào quan hệ pháp luật lao 

động để kí hợp đồng làm các công việc 

pháp luật quy định như các ngành nghề văn 

hoá, nghệ thuật. Vậy một người vừa đủ điều 

kiện hưởng chế độ bảo trợ xã hội vừa đủ 

điều kiện tham gia quan hệ pháp luật lao 

động thì người đó có được hưởng cả hai chế 

độ không? 

Hai là người cao tuổi cô đơn thuộc hộ 

gia đình nghèo. Tiêu chí nào để đánh giá là 

người cao tuổi cô đơn? Luật người cao tuổi 

quy định người cao tuổi là người từ đủ 60 

tuổi trở lên.(4) Vậy có phải người cao tuổi 
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cô đơn là người không có vợ hoặc chồng? 

Vợ hoặc chồng đã chết hoặc mất tích? Tiêu 

chí xác định đối tượng này chưa được pháp 

luật quy định cụ thể nên gây khó khăn cho 

người áp dụng. 

Ba là hộ gia đình bị mất phương tiện sản 

xuất, lâm vào cảnh thiếu đói và người bị đói 

do thiếu lương thực. Pháp luật bảo trợ xã hội 

vẫn chưa quy định cụ thể thời gian bị thiếu 

đói trong bao lâu để làm căn cứ tính trợ cấp. 

Bốn là hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, 

cháy, hỏng nặng. Hiện nay, pháp luật cũng 

chưa quy định mức độ nặng ở đây là như thế 

nào? Bị thiệt hại bao nhiêu % so với hiện 

trạng cũ thì được xem là nặng? 

Thứ năm, chế độ mai táng phí 

Theo quy định hiện hành, trường hợp 

người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết, 

gia đình không biết để mai táng, được uỷ 

ban nhân dân cấp xã, bệnh viện, cơ quan, 

đơn vị tổ chức mai táng thì các cơ quan, 

đơn vị đứng ra mai táng được hỗ trợ kinh 

phí mai táng thấp nhất bằng 3.000.000 

đồng/người. Theo quy định của Luật bảo 

hiểm xã hội, mức trợ cấp mai táng phí cho 

người lao động bằng 10 tháng lương tối 

thiểu chung. Do đó, mức trợ cấp mai táng 

phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội trong 

trường hợp bị chết là quá thấp so với mai 

táng phí của người lao động. 

Thứ sáu, tài chính thực hiện chế độ bảo 

trợ xã hội 

Hiện nay, pháp luật chưa quy định việc 

thành lập quỹ bảo trợ xã hội thống nhất trong 

phạm vi cả nước. Trong đó, nguồn tài chính 

thực hiện chế độ bảo trợ xã hội chủ yếu là do 

ngân sách của địa phương, kinh phí hoạt 

động chi trả trợ cấp xã hội thuộc cấp nào thì 

ngân sách cấp đó bảo đảm. Nguồn kinh phí 

thực hiện chế độ bảo trợ xã hội được huy 

động từ ngân sách nhà nước, sự đóng góp 

của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước. Như vậy, với mỗi đối tượng khác 

nhau, mức độ thiệt hại khác nhau, nguồn quỹ 

quyên góp mỗi thời điểm khác nhau sẽ dẫn 

đến việc chi trả chế độ khác nhau. Điều này 

ảnh hưởng đến sự tương đồng giữa thiệt hại 

và mức thụ hưởng của người dân trong các 

địa phương khác nhau. 

Thứ bảy, cơ quan cung cấp dịch vụ 

Pháp luật quy định thực hiện thí điểm chi 

trả trợ cấp xã hội thông qua các cơ quan 

cung cấp dịch vụ đối với những địa phương 

có điều kiện.(5) Trong đó, pháp luật cũng quy 

định trách nhiệm của sở lao động thương 

binh và xã hội, sở tài chính, phòng lao động 

thương binh và xã hội, chủ tịch uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp 

huyện trong việc thực hiện thí điểm chi trả 

trợ cấp xã hội thông qua cơ quan cung cấp 

dịch vụ ở địa phương.(6) Tuy nhiên, cho đến 

nay pháp luật cũng chưa giới hạn phạm vi cơ 

quan có quyền thực hiện hoạt động cung cấp 

dịch vụ bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm 

quyền quản lí hoạt động cung cấp dịch vụ 

bảo trợ xã hội, trách nhiệm của các cơ quan 

cung cấp dịch vụ ở địa phương... 

Thứ tám, cơ quan quản lí thực hiện chế 

độ bảo trợ xã hội  

Pháp luật hiện hành đã quy định trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền trong việc thực hiện quản lí về hoạt 
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động bảo trợ xã hội.(7) Tuy nhiên, pháp luật 

vẫn chưa quy định cụ thể về sự phối hợp 

giữa các cơ quan nhà nước có liên quan 

trong việc tổ chức thực hiện hoạt động bảo 

trợ xã hội cũng như chưa xây dựng được cơ 

chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các 

bộ, ngành, các tổ chức và đoàn thể nhân dân 

trong thực hiện chế độ bảo trợ xã hội. 

Thứ chín, chế tài áp dụng đối với vi phạm 

trong hoạt động bảo trợ xã hội 

Pháp luật quy định trường hợp tổ chức, 

cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về 

bảo trợ xã hội thì tuỳ theo mức độ vi phạm 

mà bị xử lí kỉ luật, xử phạt hành chính; 

trường hợp gây thiệt hại về vật chất phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự.(8) Tuy nhiên, 

khi có hành vi vi phạm pháp luật về bảo trợ 

xã hội xảy ra thì việc áp dụng chế tài lại 

nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật khác nhau. Trường hợp bên thực hiện 

bảo trợ xã hội vi phạm sẽ áp dụng các quy 

định pháp luật để xử lí. Trường hợp gây 

thiệt hại đến mức bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự sẽ áp dụng Bộ luật hình sự để xử lí, 

chủ yếu về các tội như tội lạm dụng chức 

vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 

280); tội cố ý làm trái quy định về phân 

phối tiền, hàng cứu trợ (Điều 169); tội tham 

ô tài sản (Điều 278). Tuy nhiên, đối với 

những hành vi vi phạm pháp luật hành chính 

về bảo trợ xã hội lại chưa có nghị định riêng 

quy định về các hành vi này nên gây rất 

nhiều khó khăn cho các chủ thể trong quá 

trình áp dụng. Đối với lĩnh vực phòng 

chống lụt bão, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 04/2010/NĐ-CP ngày 15/1/2010 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng chống lụt, bão; đối với 

các trường hợp vi phạm về quyền trẻ em, 

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 

91/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo trợ xã hội không 

được điều chỉnh trong văn bản quy phạm 

pháp luật riêng sẽ dẫn đến việc có những 

hành vi vi phạm bị “bỏ ngỏ”. 

3. Các giải pháp cơ bản hoàn thiện 

pháp luật bảo trợ xã hội 

3.1. Các nguyên tắc hoàn thiện pháp luật 

bảo trợ xã hội  

Thứ nhất, nguyên tắc thể hiện quyền con 

người phù hợp với công ước quốc tế  

Chế độ bảo trợ xã hội luôn lấy con 

người làm trung tâm, coi trọng quyền con 

người, bảo vệ quyền con người trước các 

biến cố, rủi ro xảy ra. Con người là động 

lực và là mục tiêu cho sự phát triển của xã 

hội. Trong đó, quyền được bảo trợ xã hội đã 

được ghi nhận cụ thể trong Công ước quốc 

tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá 

năm 1966. Theo đó, Công ước ghi nhận: 

“Các quốc gia hội viên kí kết công ước này 

thừa nhận quyền của mọi người được 

hưởng an sinh xã hội và bảo hiểm xã 

hội”.(9)
 Không chỉ vậy, Công ước cũng thừa 

nhận cho mọi người quyền được hưởng 

mức sống khả quan cho bản thân và gia 

đình, đủ cơm ăn, áo mặc và nhà ở; thừa 

nhận cho mọi người quyền căn bản được 

giải thoát khỏi sự đói khổ và cam kết sẽ ban 
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hành những biện pháp do quốc gia và do sự 

hợp tác quốc tế để thực hiện những chương 

trình đặc biệt cần thiết; thừa nhận cho mọi 

người quyền được hưởng tiêu chuẩn cao 

nhất về sức khoẻ, thể chất và tinh thần.(10)  

Thứ hai, nguyên tắc thực hiện chế độ bảo 

trợ xã hội cho mọi thành viên trong xã hội 

khi gặp hoàn cảnh khó khăn, rủi ro 

Mọi thành viên trong xã hội không phân 

biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc nếu vì 

nguyên nhân khách quan hay nguyên nhân 

chủ quan mà họ không thể tự lo liệu cho 

cuộc sống thì họ thuộc diện hưởng chế độ 

bảo trợ xã hội trên cơ sở trách nhiệm của 

Nhà nước cũng như sự quan tâm tạo điều 

kiện trợ giúp của cộng đồng và xã hội. 

Nguyên tắc này thể hiện giá trị nhân văn cao 

đẹp và truyền thống quý báu của nhân dân 

ta. Trên cơ sở đó, Nhà nước vừa giữ vai trò 

nòng cốt, vừa khuyến khích sự chung tay của 

cộng đồng để tạo đòn bẩy kích thích mọi cá 

nhân đủ điều kiện thụ hưởng trợ cấp xã hội 

vươn lên hoà nhập xã hội; đồng thời đây 

cũng là căn cứ thể hiện trách nhiệm của xã 

hội đối với họ, qua đó xây dựng niềm tin cho 

con người và hướng con người đến xã hội 

công bằng và nhân ái. 

Thứ ba, nguyên tắc Nhà nước khuyến 

khích và tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước tham gia giúp đỡ 

các đối tượng bảo trợ xã hội 

Trong chế độ bảo trợ xã hội, Nhà nước 

giữ vị trí trung tâm, có trách nhiệm hỗ trợ 

cho mọi thành viên trong xã hội khi họ lâm 

vào những hoàn cảnh khó khăn, rủi ro hay 

bất hạnh thông qua hệ thống cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. Bên cạnh các tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức 

kinh tế, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp 

còn có cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân 

nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài tự nguyện tham gia vào hoạt 

động bảo trợ xã hội. Sự đa dạng và linh 

hoạt của các chủ thể tham gia vào hoạt động 

bảo trợ xã hội với tư cách là bên thực hiện 

bảo trợ xã hội có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng đối với hoạt động giúp đỡ đối tượng 

bảo trợ xã hội. Bởi lẽ, phạm vi chủ thể 

hưởng bảo trợ xã hội rất rộng lớn, có thể là 

đối tượng cần sự trợ giúp mang tính lâu dài, 

có thể là đối tượng cần khắc phục khó khăn 

tức thời, mỗi đối tượng có nhu cầu được trợ 

giúp khác nhau, không tính đến yếu tố đóng 

góp mà căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của 

từng đối tượng. Do đó, sự đa dạng của chủ 

thể thực hiện bảo trợ xã hội sẽ kịp thời giải 

quyết một cách có hiệu quả những khó khăn 

trước mắt cũng như lâu dài cho đối tượng 

thụ hưởng. Đây cũng là cơ sở để đa dạng 

hoá các hình thức bảo trợ xã hội thông qua 

việc bảo trợ bằng vật chất, bằng tinh thần và 

các hình thức trợ giúp khác cho đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

Thứ tư, nguyên tắc mở rộng đối tượng 

tham gia bảo trợ xã hội, đa dạng hoá các 

hình thức bảo trợ xã hội, đa dạng hoá nguồn 

quỹ thực hiện bảo trợ xã hội 

Với mục tiêu đảm bảo cho tất cả những 

cá nhân trong xã hội có hoàn cảnh khó khăn, 

bất hạnh, gặp rủi ro, biến cố đều được hưởng 

chế độ bảo trợ xã hội, đảm bảo sự tương 
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đồng trong việc hưởng thụ giữa những người 

hưởng chế độ trợ giúp thường xuyên hay trợ 

giúp đột xuất và huy động tối đa mọi nguồn 

quỹ để thực hiện... chế độ bảo trợ xã hội đã 

tạo môi trường công bằng, bình đẳng cho 

mọi đối tượng được thụ hưởng. 

Thứ năm, nguyên tắc pháp luật bảo trợ 

xã hội phát triển phù hợp với điều kiện kinh 

tế-xã hội 

Có thể khẳng định, các quốc gia dù phát 

triển đến đâu thì chế độ bảo trợ xã hội không 

thể loại trừ hết được những khó khăn, bất 

hạnh, hoạn nạn cho các đối tượng bảo trợ xã 

hội mà chỉ góp phần khắc phục tình trạng đó. 

Bảo trợ xã hội chịu sự tác động của nhiều 

yếu tố như thời tiết, địa hình, phong tục tập 

quán, cơ chế chính sách và đặc biệt là yếu tố 

kinh tế-xã hội. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, 

việc thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cũng có 

sự khác nhau. Quá trình phát triển của chế 

độ bảo trợ xã hội phụ thuộc vào điều kiện 

kinh tế-xã hội nhất định. Khi điều kiện kinh 

tế-xã hội thay đổi thì chế độ bảo trợ xã hội 

cũng phải thay đổi cho phù hợp với thực tế. 

Việc thay đổi từ quy định 4 nhóm trợ giúp 

thường xuyên và 7 nhóm trợ giúp đột xuất 

(năm 2000) lên 9 nhóm trợ giúp thường 

xuyên và 8 nhóm trợ giúp đột xuất (năm 

2010) là khách quan, đáp ứng những biến 

động của điều kiện kinh tế-xã hội. 

3.2. Những giải pháp hoàn thiện pháp 

luật bảo trợ xã hội 

Trong thời gian tới, việc hoàn thiện pháp 

luật về bảo trợ xã hội cần thực hiện các giải 

pháp sau: 

Thứ nhất, mở rộng đối tượng hưởng bảo 

trợ xã hội cho các đối tượng mắc bệnh, 

người nhiễm chất độc do chiến tranh để lại, 

đối tượng là nạn nhân của dịch bệnh hay 

thảm họa, đối tượng do bạo hành gia đình, 

đối tượng là nạn nhân của hoạt động buôn 

bán phụ nữ, trẻ em... Việc mở rộng các đối 

tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội nhằm tạo 

ra sự bình đẳng giữa những người có hoàn 

cảnh khó khăn, rủi ro, bất hạnh đều được 

pháp luật điều chỉnh.  

Thứ hai, tăng mức trợ cấp bảo trợ xã hội 

theo mức tăng của tiền lương tối thiểu. Hiện 

nay, mức trợ cấp của các đối tượng thụ 

hưởng chưa phù hợp với tốc độ phát triển 

của nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, mức trợ 

cấp còn quá thấp so với mức lương tối thiểu. 

Do đó, điều chỉnh tăng mức trợ cấp theo 

mức tăng của tiền lương tối thiểu là việc làm 

cần thiết nhằm: 1) Giải quyết những khó 

khăn của đối tượng thụ hưởng, đảm bảo an 

toàn cuộc sống cho người thụ hưởng; 2) 

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối 

tượng hưởng bảo trợ; 3) Đảm bảo tốc độ 

trượt giá của thị trường.  

Thứ ba, mở rộng diện hưởng bảo trợ xã 

hội, áp dụng cho tất cả đối tượng thuộc diện 

hộ cận nghèo. Hiện nay, tỉ lệ chênh lệch 

giữa mức nghèo và cận nghèo không đáng 

kể. Do đó, việc mở rộng diện hưởng bảo trợ 

đối với hộ cận nghèo là cần thiết nhằm mở 

rộng độ bao phủ cho các đối tượng thụ 

hưởng và tạo ra sự linh hoạt trong các quy 

định của pháp luật về điều kiện được hưởng 

chế độ bảo trợ xã hội. 
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Thứ tư, cụ thể hoá các điều kiện hưởng 

chế độ bảo trợ xã hội trong các trường hợp 

trẻ chưa thành niên từ 16 tuổi đến dưới 18 

tuổi, người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; 

hộ gia đình bị mất phương tiện và lâm vào 

cảnh thiếu đói; người bị đói do thiếu lương 

thực; hộ gia đình có nhà bị đổ, trôi, cháy, 

hỏng nặng. Việc quy định này tạo ra những 

căn cứ cần thiết, tạo sự minh bạch cho các 

chủ thể trong quá trình áp dụng pháp luật về 

bảo trợ xã hội. Tránh tình trạng các chủ thể 

áp dụng tùy tiện, áp dụng thiếu thống nhất 

trên thực tế. 

Thứ năm, tăng mức kinh phí cho chế độ 

mai táng phí phù hợp với thực tế tại thời 

điểm thực hiện. Mức hỗ trợ mai táng phí 

hiện nay còn thấp, đo đó pháp luật nên điều 

chỉnh theo mức lương tối thiểu như mức trợ 

cấp mai táng phí của người lao động hưởng 

chế độ bảo hiểm xã hội.  

Thứ sáu, quy định về quỹ bảo trợ xã hội 

thống nhất trong phạm vi cả nước. Việc quy 

định quỹ bảo trợ tạo ra sự thống nhất trong 

việc chi trả cho các đối tượng. Khi đó, ở các 

địa phương khác nhau, khi có mức độ thiệt 

hại xảy ra như nhau thì mức bảo trợ mang 

tính tương đồng. Điều này sẽ tạo ra sự bình 

đẳng trong việc thụ hưởng giữa các chủ thể. 

Thứ bảy, quy định cụ thể về cơ quan 

cung cấp dịch vụ (quyền, nghĩa vụ của cơ 

quan cung cấp dịch vụ) và cơ quan quản lí 

hoạt động cung cấp dịch vụ. 

Để đảm bảo việc thực hiện chế độ bảo 

trợ một cách linh hoạt, đa dạng và hiệu quả, 

pháp luật nên quy định cụ thể địa vị pháp lí 

của cơ quan cung cấp dịch vụ và quản lí dịch 

vụ về bảo trợ xã hội. Trong thời gian tới, cần 

áp dụng rộng rãi mô hình chi trả trợ cấp xã 

hội thông qua các cơ quan cung cấp dịch vụ.  

Thứ tám, quy định cụ thể trách nhiệm 

của các bộ, ngành liên quan trong quản lí, tổ 

chức hoàn thiện hoạt động bảo trợ xã hội; 

ban hành quy chế phối hợp song song giữa 

các bộ, ngành, các tổ chức và đoàn thể nhân 

dân trong thực hiện chế độ bảo trợ xã hội./. 
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