
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO HA NO! Bc 1p  - Tr do - Hnh phñc 

S& /NQ-HDND Ha Nç5i, ngày tháng nàm 2019 

Dir thão 
NGH! QUYET 

Vê vic quy djnh mt so chInh sách giãm nghèo ben vü'ng 
cüa thành phô Ha Ni 

HQ! BONG NHAN DAN THANH PHO HA NO! 

KHOA XV—KY HOP THJ5'9 

(Ta' ngày den ngày ...) 

Can ca' Lut Td chü'c chInh quyn dja phwcrng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ca' Lut ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nàm 
2015, 

Can ca' Lut Ngán sách Nhà nu'ó'c ngày 25 tháng 6 näm 2015, 

Xét Ta trInh sd /TTr-UBND ngày tháng nám 2019 cia ' ban nhân 
dan thành phó Ha Ni ye vic quy djnh mç5t so chinh sách giám nghèo ben vimg cia 
thành phó Ha Nói, Báo cáo thâm Ira caa các Ban Kinh tê - ngán sách, Van hóa - Xâ 
hói, Báo cáo giái trInh, tiêp thu cia Uy ban nhán dan Thành phO, j kiên cia dgi 
biêu Hç5i dOng nhán dan thành phO Ha Nt5i tgi /9) hQp, 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. Phm vi diu chinh và di tuçlng áp ding 
1. Phtm vi diêu chinh: 
Quy djnh ye thiic hin chInh sách giâm nghèo ben vftng trên dja bàn thành 

phô Ha Ni. 
2. Dôi tizçing áp diing: 
Nguñ cao tuoi cô don, nguii khuyêt tt dc bit nng, nguii mac beth hiêm 

nghèo, tré em có hoàn cãnh dc bit khó khän... là thành viên thuc h nghèo có 
hoàn cành dc bit khó khän, các thành viên khác trong h không trong d tuôi lao 
dng hoc không có khà näng lao dng. 
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Diu 2. Myc tiêu 

H trçi các h gia dInh thoát nghèo bn vfrng. Tp trung h6 trçi các di ti.iqng 
có ho.c cánh dc bit khó khàn không có khã näng lao dng thoát nghèo nhu: ngi.thi 
cao tuôi co dan, nguii khuyêt tt dc bitnng, ng'ithi mac bnh hiêm nghèo, tré em 
bj mat nguôn nuôi duOng ... Phân dâu den cuôi näm 2019 Thành phô co bàn không 
cOn ho nghèo. 

Diu 3. Quy djnh mt s chInh sách giâm nghèo bn virng cüa thành ph Ha 
Ni. 

Ngoài các chInh sách h trci cUa Trung uang và thành ph Ha Ni di vâi h 
nghèo, h ctn nghèo, h mâi thoát nghèo theo quy djnh, các dôi tuçmg có hoàn cành 
dc bit kho khän không cO khà nàng lao dng thoat nghèo cOn dugc hu&ng các 
chInh sách ho trçY sau: 

1. ChInh sách trçr cap xã hi hang tháng 
Trg cap hang tháng cho các dôi tuçTng có hoàn cánh dc bit khó khän không 

có kM näng lao dng dê thoát ngheo nhu: Ngu?ñ cao tuôi cô dan; ngu1ii khuyêt tt 
dc bit nng; ngithi mac bnh hiêm nghèo ('ung thu, suy thçn man phái chgy thçn 
nhân tao, xo' gan giai dogn mat bli, suy tim d 4 và các bnh hiêm nghèo khác theo 
quy djnh cia cci quan y té...). Các dôi tuçing nay là thành viên thuc h thuc h 
nghèo ho.c h ctn nghèo, gia dInh không có ngithi có khã näng lao dng hoc trong 
d tuôi lao dng. 

Müc trçi cap hang tháng áp diving bang miirc chuân nghèo cüa thành phô Ha 
Ni. Khi chuân nghèo thay dôi, müc ho trçdugc diêu chinh tuang rng. Chuân nghèo 
cUa Thành phô hin tai  là: 1.400.000 dong/ngithi/tháng (khu vrc thành thj) và 
1.100.000 dông/nguñ/tháng (khu virc nông thôn). Khi chuân nghèo cüa Thành phô 
thay dôi thI müc trçY cap dixçic diêu chinh tuang rng. 

2. ChInh sách h tro' the bão hiêm y tê 
Ho trq 100% müc dóng bão hiêm y té trong thai gian tôi da 36 tháng sau khi 

h gia dInh duqc cong nhn thoát nghêo, dông thai thoát cn nghèo. 
3. ChInh sách giáo dyc 
Mien h9c phi và ho trg chi phi h9c tp müc 100.000 dông/hçc sinhltháng cho 

tré em dang h9c mâu giáo, trung hc ca sâ và trung h9c phô thông sau khi h gia 
dInh dugc cong then  thoát nghèo. Th?ñ gian 9 thanglnam h9c và không qua 03 näm 
hçc sau khi h gia dInh thoát nghèo. 

4. ChInh sách tip nhn di ttrçrng có hoàn cãnh khó khãn không nol 
ntro'ng tIra vào chäm soc tti co s& bão trçr xã hi 

Tiêp nhtn các d& tuclng có hoàn cânh khó khän không 11th nucing tira, không 
tir lo dirnc cuôc sOng nhu: Ngithi cao tuôi cô dan thuc h c.n nghèo; Tré em mô 
côi cha hoäc me thuc h nghèo hotc cn ngheo; Nguäi khuyêt tt ntng thuc h 
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nghèo hoc cn nghèo vào chäm soc. nuôi dii6ng tai  các cci si bâo trq xà hi cüa 
Thành phô. 

Diu 4. Ngun kinh phi thic hin 

1. Ngân sách Thành ph dam bão kinh phi: H trçi thirc hin các chInh sách 
ti các huyn, thj xä. 

2. Ngân sách qun dam bâo kinh phi thirc hin chInh sách ti dja phuong. 

Diêu 5. Diêu khoân thi hành 

1. Giao Uy ban nhân dan Thânh ph t chüc thrc hin Nghj quyt. 

2. Giao Thiz?mg trçrc Hi dng nhân dan Thành ph, các ban Hi dng nhân 
dan Thành phô, các to dai  biêu và các di biêu Hi dông nhân dan Thành phô giám 
sat thirc hin Nghj quyêt  

Nghj quy& nay duçic hi dng nhân dan thành ph Ha Ni khóa XV, kr hçp 
thir 9 thông qua ngày và có hiu lirc thi hành sau 10 ngày tü ngày k./. 

Nc'inh?in: 
- Uy ban thuông vii Quôc hi; 
- ChInh phü; 
- Van phông ChInh phñ, Van phông Quoc hi; 
- Ban cong tác DB cüa UBTVQH; 
- Các BO:  Tu pháp, Tài chInh, Lao dông 
Thng binh Va XahOi; 
- Doàn di biêu Quoc hi thành phô Ha Ni; 
- Thu?ing tr1Ic Thành üy, }ThND, UBNDTP; 
- Các si, ban, nganh, doàn the Thành phô; 
- TT HDND, UBND các qun, huyn, thj xä; 
- Cong báo Thành pho; 
-Lixu:VT. 

CHU T!CH 

Nguyn Thj BIch Ng9c 
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