
UBND THANH PHO HA NOT  CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO LAO DQNG - Dc 1p -  TI!  do - Hnh phüc 

THU'IYNG BINH VA XA HQI 

So: L4 4  /HD-SLDTBXH HàNói, ngày'ff tháng Onám 2022 

HU'ONG DAN 
Thirc hin Nghj quyêt s 17/20211NQ-HDND cüa HOND Thành phô 
quy d!nh  mt so chInh sách dc thu thtrc hin miic tiêu giãm nghèo 

bn vfrng cüa thành phô Ha Ni giai don 2022-2025 

Can cü Nghj quyt s 17/2021/NQ-HDND ngày 08/12/2021 cUa HDND 
thành phô Ha Ni quy djnh rnt so chInh sách dc thU thirc hin mllc tiêu giàm 
nghèo ben vUng cUa thành phô Ha Ni giai doan 2022-2025; 

Thirc hin chi dao  cUa UBND Thành ph tai  Cong van so 1 7/UBND-
KGVX ngày 05/01/2022 cUa UBND thành phô Ha Ni ye vic triên khaithirc 
hin Nghj quyêt so 17/2021/HDND ngày 08/12/202 1 cUa HDND Thành phô; 

Sau khi thing nh.t vói các S, ngành lien quan, Si Lao dng - Thuong 
binh và Xã hi huâng dan thirc hin nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Mic dIch 

- Hixàng dn xác djnh di tuçing duqc huâng chInh sách theo quy djnh cUa 
Nghj quyêt so 17/20211NQ-HDND ngày 08/12/202 1 cUa HDND Thành phô. 

- Thng nht trinh tir thirc hin h trV dam bào dn giàn, hiu qua, cong 
khai, minh bach. 

2. Yêu câu 

- H trçi các h gia dInh, thành viên h gia dInh thuc din: h nghèo, h 
cnnghèo, h gia dInh sau khi thoát nghèo, h gia dInh sau khi thoát cn nghèo 
dê on djnh cuc sOng, nhäm m1ic tiêu giàm nghèo nhanh và ben v1rng, phân dâu 
den cuOi näm 2025, Thành phô co bàn không con h nghèo. 

- Tp trung h trçi các dôi tixçlng: tré em, ngui cao tuôi cô don; ngu?ñ 
khuyét tt dc bit nng; ngu1i mac bnh hiêm nghèo. 

- Nguyen tc thirc hin: thirc hin chInh sách kjp th?yi, cong b&ng, không 
gay phiên ha, không phát sinh thU tiic hành chInh. 

ii. DO! TU'NG 

Di tuçlng di.rçc quy djnh tai  Khoân 2, Diu 1, Nghj quyêt s 
17/2021/NQ-HDNID ngày 08/12/202 1 cUa HDND thành phô Ha Ni quy djnh 
mt sO chInh sách dtc thU thirc hin miic tiéu giâm nghèo ben vUng cUa thành 
phô Ha Ni giai doan 2022-2025. 
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III. GIAI THICH TUNGO 

Trong huâng dn nay, mt s t1r ngü dugc hiêu nhir sau: 

1. H nghèo, ho can nghèo: duçic xác djnh theo chun quy djnh tai  Quyêt 
djnh so 13/2021/QD-UBND ngày 05/9/2021 cüa UBND thành phO Ha Ni ye 
vic quy djnh chuân nghèo da chiêu cüa thành phô Ha Ni giai doan 2022-2025. 

2. D tui lao dng: tü dU 15 tui dn tuM nghi huu theo quy dinh. 

3. Ngi.thi cao tui cô don là ngu?ñ tir dü 60 tuôi trà len, không có nguñ có 
nghia vii và quyên phiing diiOng, hoc có ngu&i có nghTa v11 và quyên phing 
dung nhixng ngui nay dang hu&ng trçi cap bâo trçi xà hi hang tháng. 

4. Ngu?ñ khuyt tt dc bit nng duqc xác djnh theo quy djrih cüa Lu.t 
Ngui khuyêt tt và các van bàn lien quan. 

5. Nguäi mac bnh him nghèo là ngui mc mt trong các bnh: 
HIV/AIDS, ung this, suy than man  phâi chay than  nhân  tao,  xo gan giai doan 
mat bü, suy tim d 4 hoc các bnh hiêm nghèo khác theo quy djnh cüa co quan 
y tê; Co giây t?Y chirng minh ye bnh cüa co sâ y tê cap huyn tth len trong vOng 
12 tháng tInh den thi diem dé nghj h trV. 

6. Ngthi cao tui không cO khà näng tir phiic vi bàn than là ngui không 
không tir thirc hin disc mt so hoat dng di lai,  mc quân áo, v sinh cá nhân 
và nhng vic khác phiic vi nhu câu sinh boat cá nhân hang ngày, can có ngui 
theo dOi, trq giüp, chäm SOC. 

IV. CHINH SACH 

1. ChInh sách h trçr hang tháng 

1.1. Ho 1r9hàng tháng di vôi: Ire em dithi 15 tuii; ngu'ó'i cao tuôi Co 
don; ngu'ô'i khuyêt IuI dc biI nng; ngu'öi mac bnh hiêm nghèo 

a) Diu kin ho trçi: Ngtthi dam bào dü các diu kin sau: 

- Là mt trong nhUng di tiscmg sau: tré em duth 15 tui, ngi.thi cao tui 
cO don, nguôi khuyêt tt dc bit nng ho.c nguäi mac bnh hiêm nghèo. 

- Là thành viên thuc: h nghèo, hoc h cn nghèo, hoc h thoát nghèo 
hoc h thoát cn nghèo; duçc UBND cap xà quyêt djnh cong nhn. 

- Trong h khOng có nguêi trong d tui lao dng hotc cO ngu?i trong d 
tuôi lao dng nhixng bj khuyêt tt dang huâng trçl cap bào trçl xâ hi, hoc có 
ngiRii trong d tuOi lao dng nhisng duâi 18 tuOi dang h9c van boa, hpc nghê (kê 
cá hQc sinh dang hQc tgi các Trung tam Giáo dyc nghé nghip - Giáo dye 
thwô'ng xuyen). 

b) Mi'c h trc/: Theo dUng quy djnh tai  khoàn 1, Diu 2 Nghj quyt s 
17/2021/NQ-HDND, cv the: 

- 2.500.000 dng/ngu&i/tháng di vói ngithi dàng k this&ng trU và hin 
sinh song tai  khu c thành thj (cac phuàng, thj trán). 

- 2.000.000 dng/ngi.thi/tháng di vi ngithi dàng k thu'?ng trU và hin 
sinh sOng tai  khu virc nông thOn (cac xa). 
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1.2. H tr7 hang tháng tEi vói ngwôi cao tui thu3c h3 nghèo không Co 
k/ia náng 4rphic vi bàn than 

a) Diu kin hó trcl: Là ngi.thi dam bâo dü các diêu kin sau: 

- Là ngithi tü dü 60 tui tri len. 

- Là thành viên thuc h nghèo. 

- Không có khà nàng t1r phiic vçi bàn than. 

b) M&c hó' trcl: theo dñng quy djnh tai  khoàn 2, Diu 2 Nghj quyt s 
17/202 1/NQ-HDND. 

1.3. ThIn gian áp ding 

a) Thai gian áp dyng: Tôi da dn ht tháng 12/2025 hoc den khi ngi.thi 
huô'ng không dam bão dU diêu kin dugc ho trq. 

b) Thô'i gian bat du thy'c hin M try': K tü thai dim ghi trong Quyt 
dinh cüa UIBND cap huyn. 

1.4. Trinh 4,'  thrc h4n 

- Btxâc 1: Can cü danh sách ho nghèo, h ctn nghèo, h thoát nghèo, h thoát 
cn nghèo cüa xã, phu&ng, thj trân dang quàn 1, tri.thng thôn, to tru&ng to dan phô 
huong dan cac dôi tuclng thuôc diên duoc ho tro viêt Giây dê nghi ho trci va nôp ban 
phô tO giây th chimg minh ye bnh (neu là ngu'&i mac bnh hiêm nghèo). 

- Buc 2: Can cir Gi.y d nghj, trithng thôn, t trtx&ng t dan ph hoàn 
thin danh sách các h dé nghj hithng chInh sách kern theo Giây dê nghj, gui 
Can b lam cong tác Lao dng -Thuong binh và Xä hi cap xã. Danh sách phãi 
the hin rô tInh trng cüa tmg thành viên trong h. 

- Buâc 3: Can b lam cong tác Lao dng - Thrnmg binh và Xâ hi ctp xã 
dôi chiêu thông tin trong danh sách do cap thôn 1tp vOi ho so dang quãn 1 ye h 
nghèo, h cn nghèo, dOi tuçlng bào trg xä hi, báo cáo Chü tjch UBNID cap xã 
to chrc xét duyt ti'rng trung hçip. Lp biên bàn, kern theo danh sách nhQ'ng 
nguñ dü diêu kiin huâng chInh sách theo quy djnh và Giây dê nghj cUa dôi 
tuçlng. Biên bàn duçic l.p thành 02 bàn, 01 bàn lu'u tai  UBND cap xà, 01 bàn giri 
Phông Lao dng - Thuong birth và Xä hi cap huyn. 

- Bthc 4: Phông Lao dng - Thucing binh và Xã hi c.p huyn thm djrih, 
dOi chiêu vi dü lieu quãn l h nghèo, h cn nghèo, dOi tuclng bão trçi xã hi 
và trInh UBND cap huyn ra Quyêt djnh h trg. 

- Buc 5: Can cu Quyt djnh h trçi cüa UBND cp huyn, can cü dir toán 
ngân sách duçic giao, Phông Lao dng - Thuong binh và XA hi chuyên tiên cho 
UBND cap xà dê thirc hin vic h trq cho ngui dan. 

- Btthc 6: UBND cp xã chi trà tin h trçl, thirc hin k nhan và gui 
chirng tr cho Phông Lao dng - Thuong binh và Xà hi. Phông Lao dng - 
Thuong binh và Xã hi có trách nhim rà soát, tOng hçip và quyêt toán ngan sách 
cap huyn theo quy djnh. 
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1.5. Mjts61wuj5 

- Vic h trçi duçc thirc hin hang tháng. Thanh quy& toán kinh phi h trçi 
hang tháng truOc ngây 10 cüa tháng tiép theo. 

- Tru?ng hçp nguñ dan không nh.n h trq tháng nay thI duçic nhn vâo 
tháng kê tiêp. Tru?mg hçp 06 tháng lien tiêp ngtthi dan không nhn h trçl thI 
UBND cap xã báo cáo UBND cap huyn bang van ban (qua phông Lao d5ng - 
Thwo'ng binh và Xã hç3i) dé UBND cap huyn ra Quyêt djnh tm dung ho trçY. 
Trung hçp ngiRii dan di khôi ni Cu trü qua 06 tháng có 1 do chinh dáng (di 
hoc, chii'a bénh, thàm ngu'&i than) thI duçic truy 1mb kinh phi ho trçi cüa nhU'ng 
tháng chua 1mb. Tru?mg hçip ngithi dan di chuyên khöi nth Cu trü giüa các xã, 
phung, thj trân trong cüng qun, huyn, thj xâ thI UBND cap huyn thay dôi 
noi nhn h trq sang ni cu trü mâi và duqc truy lTnh kinh phi cüa nhQng tháng 
chua lTnh. 

- Trung hçp ngi.thi dan di khôi nai cu trü qua 06 tháng do di chuyn ncii cu 
tru khac quân, huyên, thi xä, hoäc bi phat an tu tai trai giam thi UBND cap huyên 
ra Quyêt djnh dung ho trçi và hoàn trâ ngân sách so tiên ngithi dan chua nhn. 

- Trung hçip nguii duqc nhn h trV qua di, UBND cp xã Co trách 
nhim báo cáo bang van ban dê UBND cap huyn ra Quyêt djnh dung ho trV,  kê 
t1r tháng tiêp theo sau tháng ngt.thi dIuçYC nhtn h trçl qua di. TriRng hçip nguôi 
duçic nhn h trcl qua di vào du tháng, triróc ngày chi trã (del có ten trong danh 
sách nhung chu'a nhn ho tr) thI than nhân (nêu co) nhtn ho trg; nêu khOng có 
than nhân nhtn h trçv thI hoàn trâ ngân sách so tiên ngithi dan chua nhn. 

- Trung hçip nguñ không sinh sng ti ncii dàng k thu?mg trü thI thirc 
hin tti ncyi sinh song thirc tê ma h gia dInh cO ten trong danh sách h nghèo, 
h cn nghèo (trên dja bàn Thành phO). 

2. ChInh sách h trçr v y t 

2.1. Dôi tu'1ng: Thành viên h nghèo duçic UBND cap xà ra Quyêt djnh 
cong nhn thoát nghèo (thu5c din thoát nghèo dOng th&i thoát cn ngheo); 
thành viên h cn nghèo duçic UBND cap xã ra Quyêt djnh Cong nhn thoát cn 
nghèo. 

2.2. Má'c hôtrçr 

- 100% muc dóng bão him y t (BHYT) theo quy djnh cUa pháp 1u.t ye 
bâo hiêm y tê. 

- Ma the: GD; muc huOng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2.3. Thin gian hu'inng chInh sách 

KhOng qua 36 tháng k tu tháng h duqc cong nhn thoát nghèo hoc 
thoát cn nghèo. 

2.4. TrInh tr thrc hin 

- Burc 1: Can cü Quy& djnh cOng nhn danh sách h thoát nghèo, h 
thoát ctn nghèo cüa UBND cap xâ, tru&ng thôn, to trithng to dan phô 1p danh 
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sách ngi.thi thuOc  din duçc hu&ng chInh sách h trq BHYT trên dja bàn và kern 
theo T khai tham gia, diêu chinh thông tin bão hiêm xã hi (BHXH), BHYT 
(Máu TKJ-TS) cüa dôi tuçing. 

-Brnc 2: Can b lam cong tác Lao dng -Thuong binh và Xã hi cp xä 
dôi chiêu thông tin trong danh sách do cap thôn 1p vOi ho so quãn 1 vêBHYT, 
1oi bO the BHYT trüng dê Ip Danh sách ngui chi tham gia BHYT (Máu D03-
TS) theo don vj hành chInh xâ, phuing, thj trân; báo cáo UBND cap xã giri danh 
sách ngithi chi tham gia BHYT (Máu D03-TS) và Th khai tham gia, diêu chinh 
thông tin BHXH, BHYT (Mâu TKJ-TS) cüa dôi tixçmg cho Phông Lao dng-
Throng binh và Xä hi cap huyn. 

- Buâc 3: Phông Lao dng -Thuong binh và Xã hi cp huyn kiêm tra, xác 
nhn danh sách nguxi dü diêu kin huing BHYT, gi:ri danh sách nguYi chi tham 
gia BHYT (Máu D03-TS) kern theo Tx khai tham gia, diêu chinh thông tin 
BHXH, BHYT (Máu TK]-TS) den Báo hiêm xã hi cap huyn (kèmJlle dfr lieu). 
Trueing hçp danh sách chua hoàn thin thI chuyên ye UBND cap xã dê bô sung, 
hoàn thiên. 

- Buâc 4: Bão him xa hOi cp huyn in the BHYT; Chuyn danh sách 
ngui chi tham gia BHYT (Mâu DO3-TS dä xác nhn den Phông Lao dng - 
Thi.rcing binh và Xã hi cap huyn; chuyên the BHYT ye UBND cap xã cüng vi 
biên bàn giao the và danh sách cap the BHYT (Máu D1Oa-TS dé lam CO SO 
thanh quyêt toán. 

- Burc 5: UBND cp xã trâ the BHYT cho nguäi dan. 

2.5.Lwuj 

- UBND cp xâ 1p danh sách tang, giãm the BHYT hang tháng, khi có 
phát sinh. 

- Khi giao nhn the BHYT Vi co quan BHXH huyn phái k Biên bàn 
giao nhtn the BHYT theo dung ngày giao nhn. 

- Thanh quy& toán theo quy trInh thanh toán BHYT dii vâi di tung bao 
tra xã hi. 

3. ChInh sách h trçr v giáo dic 

3.1. Dti 1u'1ng: Tré em hQc mu giáo, hçc sinh ph thông (bao góm tiéu 
hQc, trung hQc ccr sà, trung hQc phô thông, hQc sinh các Trung tam Giáo dyc 
nghê nghip-Giáo dyc thwàng xuyen); là thành viên h gia dInh nghèo duçrc 
cOng nhn thoát ngheo (khôngphan bitt  h thoát nghèo tr& thành hç5 cçn nghèo 
hay thoát nghèo dông thai thoát ccn nghèo). 

3.2. Mac ho tr1: Theo dung quy djnh tai  Diu 4, Nghj quyt so 
17/2021/NQ-HDND ngày 08/12/2021. 

3.3. Thoi gian hwông chInh sách: KhOng qua 03 näm h9c kê tü tháng h 
duçic cong nhn thoát nghèo. 

3.4. Trinh tr thu'c hiên 
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- BuOc 1: Can cü Quyt djnh cong nhtn danh sách h thoát nghèo cüa 
UBND cap xä, tru&ng thôn, to trithng to dan phô hithng dn hçc sinh viêt Giây 
dê nghj ho trçY h9c phi, h trçy chi phi h9c tp theo ti.'rng k h9c; lay xác nhn cüa 
nha tnthng và np cho can b lam cong tác Lao dng- Thuong binh và Xã hi 
cap xà. 

- BuOc 2: Co s& giáo dic xác nhn vào Giy d nghj cho h9c sinh. 

- BixOc 3: Can b lam cong tác Lao dng -Thu'ong binh và Xã hi cap xã 
dôi chiêu thông tin cüa h9c sinh vói ho so quân 1 ye h nghèo cüa xA, phuô'ng, 
thj trân; ltp danh sách hçc sinh thuc din hung chInh sách, báo cáo UBND 
cap xã gCri Phông Lao dng -Thu'cing binh vâ Xã hi. 

- Bithc 4: Phông Lao dng -Thucing birth và Xã hi rà soát, trInh UBND 
cp huyên ra Quyêt djnh phê duyt danh sách h9c sinh thuc din du'çc h trçY 
h9c phi và chi phi h9c tap. 

- Buc 5: Can cir Quy& djnh cüa UBND cp huyn, UBND cap xã thông 
báo den các h gia dInh có h9c sinh thuc din duçic hu'O'ng chInh sách. Tui diêu 
kiên cu th, Phông Lao dng- Thiiong binh vã Xã 1ii cap huyn chi trá, hoc 
chuyên tiên dê UBND cp xã chi trá kinh phi h trg h9c phi, h trçY chi phi h9c 
tp bang tiên mt cho cha mc (hoc ngwô'i giám h) cüa h9c sinh. Thanh quyêt 
toán theo quy djnh cüa pháp lut. 

3.5. Lu'uj 

- Thii gian h9c sinh bj k 1utt ngi'mg hoc hoàc buôc thOi h9c, h9c lu'u 
ban, h9c 'ai,  h9c bô sung thI không duçc h trçr h9c phi và ho trçi chi phi h9c 
tip. Co si giáo dic có trách nhim thông báo bang van ban den PhOng Lao 
ding- Thuo'ng binh va Xã hi cap huyn noi h9c sinh dang k thu'ng trü trong 
trung hçp hçc sinh bj k 1ut ngiirng h9c hoc buc thôi h9c, h9c lisu ban, h9c 
1aj, h9c bô sung, chuyên trthYng. 

- Chi trá kinh phi h trçY h9c phi và h trq chi phi h9c tp 2 lan trong 
nãm (tháng 12 và tháng 5 hang nàm), dam báo h9c sinh nhn duçc kinh phi h 
trq cüa nam h9c truc khi kêt thtc nam h9c. Tru'ng hçp h9c sinh hotc cha mc 
(hoçc ngu'ài giám h5) chua nhn tiên h trq h9c phi và h trg chi phi h9c tp 
theo thôi han  quy djnh thI thrgc truy linh trong kS'  chi trá tiêp theo. 

4. Mt so lu'u chung 

- KhOng thirc hin chinh sách di vái nhtrng h dã thoát nghèo, thoát ctn 
nghèo theo chuân nghèo giai doan 20 16-2020 trrnic thô'i diem Nghj quyêt có 
hiu lirc nhung chua có quyt djnh huing chinh sách theo Nghj quyêt sO 
04/2019/NQ-HDND cüa HDND Thành phO. 

- Ngithi dang hthng chinh sách h trV hang tháng theo các Nghj quyêt so 
03/2017/NQ-HDND và 04/2019/NQ-HDND, nêu khOng thuc din h nghèo, 
h cn nghèo theo chuân giai doan 2022-2025 thi khOng thuc din huâng chInh 
sách h tr hang tháng cüa Nghj quyêt so 17/202 l/NQ-HDND. 
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- Không duçic yêu cu cong dan np them giy t khác ngoài nhüng gity 
ti theo Hithng dan nay. 

- Ngithi dang hithng chInh sách h trV theo quy djnh ti khoãn 2, khoãn 3, 
Diêu 2, Nghj quyêt so 04/2019/NQ-HDNID ngày 08/7/2019 cüa Hi dông nhân 
dan Thành phô duçc tiêp tVc  hrnng chInh sách den het thi gian ho tr theo quy 
djnh; müc ho trçi theo quy djnh cüa Nghj quyêt so 17/2021/NQ-HDND. 

- Di tuçrng chi huâng 01 chInh sách h trçi hang tháng; tnthng hqp thuc 
din his&ng nhiéu chinh sách ho trV,  trçi cap, trçi giüp hang tháng thI chi duqc 
hithng mt mtrc h trçi cao nhât, do dôi tilçYng tir 1ira ch9n. Dôi tuçlng thuc din 
hithng chjnh sách ho trq hang tháng thI duçc hizâng dông thii chInh sách hO trV 
y té và chinh sách ho trg giáo ditc theo quy djnh cüa pháp 1ut ho.c theo Diêu 3, 
Diéu 4 cUa Nghj quyêt nêu dü diêu kin. 

- Cong khai danh sách ngri ducrc hithng chInh sách theo Nghj quyt s 
17/2021 /NQ-HDNID tai  tri sâ UBND cap xä ho.c trén trang thông tin din tir 
cüa UBND cap xâ, UBND cap huyn. 

V. NGUON KINH PHI 

Thirc hin theo dung quy dnh tii Diu 5, Nghj quyt s 17/2021/NQ-
HDND cüa HDND Thành phô. 

VI. TO CHtC THIJC HIN 

1.Uybannhândâncãpxã 

- Tuyên truyn, ph bin v chü truclng, chInh sách cüa Thành phô dê 
nguèfi dan biêt, thirc hin và giám sat. 

- Thc hin rà soát, 1p danh sách nguôi thuc din hiRing chInh sách theo 
quy djnh. Rà soát, 1p danh sách nhUng ngiRii không con dü diêu kin hiRing 
chinh sách dé báo cáo UBND cap huyn ra Quyêt djnh dung h trçi. 

- To chirc xét duyt, chi trã h trq dam bâo dng, dü, kjp thai, cong khai, 
minh btch. 

- Lp dir toán hang nàm gui PhOng Lao dng- Thirng binh và Xä hi d 
tong hqp glri PhOng Tài chInh - K hoch cap huyn lam can cü xây dirng dir 
toán kinh phi thirc hin chInh sách. Thanh quyêt toán dOi vth ni dung chi ducic 
giao theo quy djnh. 

2. Uy ban nhãn dan cap huyn 

- Tuyên truyn, ph bin v chü truclng, chinh sách cüa Thành ph d 
ngiRii dan biêt, thirc hin và giám sat. 

- Chi dao  các phOng chuyên môn, UBND c.p xã thirc hin các nhim vi 
ducrc phân cong theo HiRing dn nay, dam báo dáng, dü, kjp thai. KhOng duçic 
quy djnh thu tiic giây t gay phiên ha cho dan. 

- Chi do các c s giáo dic trrc thuc: xác nhn cho h9c sinh dam bão 
dung quy djnh; thông báo bang van ban den PhOng Lao dng -Thiwng binh và 
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Xâ hi cp huyn ncii h9c sinh däng k thii&ng trü khi h9c sinh thuc din 
hithng chInh sách bj kS'  1ut ng&ng hçc hoc buc thôi h9c, h9c luu ban, hc lai, 
h9c bô sung, chuyên trtthng. 

- Quyt djnh giao dir toán ngân sách d thirc hin chInh sách theo quy 
djnh. To chüc quyêt toán kinh phi thirc hin chInh sách và tong hçTp báo cáo theo 
quy djnh. 

- Kiêm tra, giam sat viêc thiic hiên viêc thi.rc hién chinh sach theo phân 
cap quán 1. Giãi quyét khiêu ni, to cáo theo quy djnh, trã 1i thäc mac kiên 
nghj cüa cOng dan. 

- Ra quyt djnh dmg h trcY di vii di tu'çYng không con dü diu kin 
huGng theo quy djnh cüa Nghj quyêt. 

Trén day là Hithng dn thirc hin Nghj quyt s 17/2021/NQ-HDND ngày 
08/12/2019 cüa Hi dông nhân dan thành phô Ha Ni quy djnh mt sO chinh 
sách dc thu thirc hin miic tiêu giâm nghèo ben vUng cüa thành phO Ha Ni giai 
doan2022-2025. 

Trong qua trInh thrc hin, nêu có vuâng mac dê nghj phãn ánh kjp thôi ye 
Sâ Lao dng -Thucing binh và Xã hi dé phôi hçp các don vj lien quan giái 
quyêt hoc báo cáo cap có thâm quyên./. cC 

No'inhân: 
- UBND Thành phô (dê BC); 
- Các S&: Tài chmnh, Giáo dic và Dào tao;  (phói hçxp 
- BHXH Thành phô; chi dgo) 
- Giám dôc sâ; 
- UBND các qun, huyn, thj xA; 
- Phông Lao dong-TB&XH các qun, huyn, thj xä; 
- Lixu VT, BTXH. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 
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PHU LUC 
CAC BIEU, MAU THAM KHAO 

(Kern theo Hwáng dc'n so'  cia SO' Lao d5ng -Thu'o'ng binh và Xâ h5z) 

1. Giy d nghj hix&ng chInh sách h trçi hang tháng 
2. Danh sách nguôri dü diu kiin d nghj hi.r&ng chInh sách h trç hang tháng 
3. Giy d nghj h trçv h9c phi / h trV chi phi hc tp 
4. Mu tham khâo Quyt djnh phê duyt danh sách ngu'ài/ h9c sinh du'gc h trç 

5. Mu danh sách kern theo Quyt djnh 
6. TôkhaiTKl-TS 
7. MuDO3-TS 
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CONG HOA XA HQI CHLIJ NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

GIAY BE NGH HIfNG CH!NH SACH HO TRO HANG THANG 
(Theo Nghj quyé't so' 1 7/2021/NQ-HDND cia HDND Thành phO') 

KInh g11i: Uy ban nhân dan xã huyn  

H9 và ten ngu?i d nghj: 

No'i däng k thi.thng trü: 

Niii sinh sng thirc t: 

Hin thuc din h Nghèo 

Thoát nghèo 

Ctn nghèo 

Thoát cQn nghèo 

Theo chun giai doan  2022-2025, nàm 20 cüa xã huyn 
thành phô Ha Ni. 

Nhü'ng thành viên trong h: 

TT Ho và ten Nàm sinh Quan h vó'i 
chi hç5 

TInh trgng thc khóe, hQc tgp 
tInh trqng lao d5ng, vic lam 

Chü h 

D nghj duçic huâng chInh sách h trçi hang tháng theo quy djnh cUa Nghj 
quyêt so 07/20211NQ-HDND cüa Hi dông nhân dan thành phô Ha Ni./. 

Ngày tháng näm 
Ngi.thi viêt giây 
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DANH SACH NHO'NG NGIJI DU DIEU KIN 
D ngh thrçrc htr&ng chInh sách ho tro hang tháng 

theo Nghj quyêt so 17/2021/NQ-HDND cüa HDND thành phô Ha Ni 

TT 
H5 

TT 
ng'thi 

Ho vâ 
ten chi 

h5 

Ho và ten ngu'ô'i di 
diu kin hu'óng 

chInh sách 

Nám 
sinh 

Dja chi Tmnh trgng thc 
khóe, hoc tap 

tlnh trgng lao 
d5ng, vic lam 

1 
1 (Ten ngiRii hrning 

chInh sách) 
2 (Ten ngi..thi hithng 

chInh sách) 
2 1 
3 1 

2 
Cong Sh: Sôngi.thi: 

Ngày tháng 11am  

Ngu?i 1p danh sách 
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CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIIT NAM 
Bc 1p - Ti, do - Hinh phñc 

GIAY BE NGHI HO TRQ HQC PH!, HO TRV CHI PH! HQC TiP 
(Theo Nghj quyé't s 1 7/2021/NQ-HDND cia HDND thành phó Ha N5i) 

Kinh giri: Phông Lao dng- Thuang binh và Xâ hi qun, huyn, thj xä 

Hç và ten hçc sinfr  

Ho và ten chü h  

Dàng k thung tró  

Là h9c sinh lap tru&ng  

Thuc din h thoát nghèo tir tháng nãrn cüa xA 
huyn , thành phô Ha Ni. 

Dê nghj duçic hithng chInh sách: Ho trq hpc phi 

H trçi chi phi h9c tp 

theo quy djnh tai  Nghj quy& s 17/2021 //NQ-HDND cUa HDND thành ph Ha 
Ni./. 

Ngày tháng näm  
Ngi.thi viêt giây XAC N}LN CUA CD SO GIAO DUC 

Trtthng:  

Xác nhn em:  

Hin dang hçc ti Rrp  

hoc truT- 
Sôiiiaig hoc tiuc tuy 

 ngày tháng.... nàm 
Thu trithng don vj 

ten, dóng dá'u) 
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UV BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Doe 1p - Ti,r do - Hnh phñc 

So: /QD-UBND HàNói,ngàv tháng nàm 

QUYET DJNH 
V vic phê duyt Danh sách di ttrqng dtrçrc htrirng chinh sách  

theo Nghj quyêt s 17/20211NQ-HDND cüa HOND Thành phô 

UY BAN NHAN DAN  

Can cir Lut To chüc chInh quyn dja phung ngây 19/6/2015; Lut sü'a 
dôi,bô sung mt so diêu cüa Lut To chüc chInh phü và Lut To chüc chinh 
quyên dja phucing ngày 22/11/2019; 

Can cü Nghj quyt s 17/2021/NQ-HDND cüa HDND Thânh phô quy 
djnh mt so chInh sách d.c thu thrc hin milc tiêu giãm nghèo ben vüng cüa 
thành phô Ha Ni giai doan  2022-2025; 

Can cir Quyt djnh s 13/2021/QD-UBND ngày 05/09/202 1 cüa UBND 
Thành phô ye vic quy djnh chuân nghèo da chiêu cüa thânh phô Ha Ni giai 
dotn 2022-2025 

Can cir  

Xét d nghj cüa  

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phê duyt Danh sách (ngu?ii/ bce sinh) 
Duorc hithng chInh sách theo Nghj quyêt so 17/2021/NQ-HDND cüa Hi 
dông nhân dan thành phô Ha Ni. 

Diêu 2. Thñ gian (h trçl hang tháng/ h trV hc phI/h trçi chi phi hc 
tip) kê ti'r  

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày  

Diu 4. Chánh Van phông UBND; chju trách nhirn thi hânh 
Quyet djnh nay.!. 

Noinhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu Diu 4; CHU TICH 

- Ltru 
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BAO HIEM XA HQI VIET NAM CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

T KHAI 
THAM GLA, DIEU CHINH THÔNG TIN BAO HIEM xA HO!, BAO HIEM Y TE 

I. Ap ding di vói ngu'ôi tham gia tra cfru không thây ma s6 BHXH do co' quail 
BHXH cap 

[01]. Ho và ten (viê't cht? in hoa,) [02].Giâi t1nh  

[03]. Ngày, tháng, näm sinh: / /  [04]. Quc tjch  

[05]. Dan tôc [06]. S6 CIV[NDICCCD/HÔ chiu  

[07]. Diën thoai:  [08]. Email (nu cO)  

[9]. Nai clang k khai sinh: [09.1]. Xä [09.2]. Huyn [09.3]. Tinh  

[10]. H ten cha/mç/giãm h (di vái tré em duái 6 tui):  

[11]. Dja chi nhn k& qua: [11.1]. S nhà, du?mg/ph6, thôn/xóm  

[11.2]. Xa [11.3]. Huyn' [11.4]. Tinir  

[12]. Kë khai Phii 1%lc Thành vien h gia dInh (phi hic kern theo) di vOi ngui tharn 
gia tra ctIru không thy ma s BHXH và ngithi tham gia BHYT theo h gia dInh d 
giãm tth mi,irc cong. 

II. Ap dung thi v&i nglr tham gia dã cO ma s BHXH d nghj dang k, diêu 
chinh thông tin ghi trên so BHXH, the BHYT 

[13]. M s BHXH [14]. Diêu chinh thông tin Ca nhân: 

[14.1]. Ho và ten ('viê't chi in hoa,) [14.2]. Giâi tInh  

[14.3]. Ngày, thang, näm sinh: / /  [14.4]. Ncyi clang k khai 
sinh: Xä Huyn: Tinh  

[14.5]. s6 CMND/CCCD/HÔ chiw  

[15]. Mirc tin dóng:  [16]. Phucmg thtrc dong:  

[17]. Noi clang k khám, chUa bnh ban du:  

[18]. Ni dung thay di, yêu cu khác:  

[19]. H sci kern theo ('neu có,):  

XAC NHJN CUA DON V , ngày... tháng ... nãm... 
Ngirôi kê khai 

Ghi chü: Ngw&i tham gia tra ci-u ma sá BHXH tai d/a chi: https://baohiemxahoi.gov.vn. 



Phy lyc Thãnh viên h gia dInh 

(Ap dyng dô'i vó'i: Ngzthi tham gia tra cth không thá'y ma sá BHXH, Ngwài tham gia BHYT theo ho gia dInh de giám tnìt m&c dóng; 
Tré em duói 6 tuôi thy'c hin cap the BHYTliên thông dü liçu vó'i BO Tu'pháp,) 

H9 và ten chü ho:  So so ho khâu (Só'sd tam tri  

Ma so h gia dInh:  Din thoai lien h:  

Dja chi theo s h kh.0 (sd tgm trz): S nhà, dung ph& tp th&  

Thôn (ban, t dan phá): Xã ('phu'&ng, thj trá'n,):  

Huyn (qun, Tx, Tp thuc tinh): Tinh (Tp thuQc Trung wcrng)  

Bang thông tin thành viên h3 gia dinh. 

Stt Ho và ten Ma s BHXH 
nain sinh 

Gió'i 
tin ii 

Quc 
tich 

Dan 
toc 

Nol dän k khai sinh 

Môi 
quan h 
voi chu 

ho 

S CMND/ 
CCCDI Ho chieu 

Ghl chü 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

, ngày ......tháng ......näm 
Ngirôi kê khai 
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Mu D03-TS 
Ten don vi/D.L':.. (Ban hành kern theo QD so 505/QD-BHXH 

Ma &n vi/D.L': MS thu: . DANH SACH NGIRfl CHI THAM GIA BHYT ngày 27/3/2020 cza BHXH Vit Nam) 

Dia chi:..  .. Sô  tháng .....näm 

Den thoai: ..  Email: 

Bôi tu'çrng tham gia Ma dôi tuçrng  Lngcosr:  dông 

Nguôn dóng:  T 1 NSNN h trç theo quy dlnh
 
% 

STT H9 ten 
Ma s6 
BHXH 

Ngày 
thãng 
närn 
sinh 

Giói 
tIiih 

Dia chi 
Noi tläng k 

KCB ban 
dâu 

Ngày 
biên 
lal 

Tiên llrYng 
hiru, trQ 
cp TN, 
TS, ... 

H tro them 
Thôi gian tham 

gia Ghi 
chu 

NSDP Khác 
Tn' 

tháng 
s6 

tháng 

A B 1 2 6 7 8 9 10 11 12 

I Tang 

1.1 Ngis?i tham gia 

1.2 Tinluong 

Cong tang 

II Giãm 

11.1 Ngffô'i tham gia 

11.2 Tin krcing 

Cong giam 

Tng s6 the BHYT d nghj cp: 
ngày ... .tháng näm....... 

Co quan LDTBXH, UBND xã/Dai I thu/nba tru'ông 
(kj, ghi rö ho ten và dóng dOu,) 
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