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S: O\5 /NQ-HDND

NGH! QUYET
Thông qua chInh sách h trq di vi5i h nghèo, h cn nghèO chun tinh
và di ttrçng bão trçr xã hi cüa tinh Ba Rja — Vüng Tàu
gp khó khän do di djch Covid-19

1101 BONG NHAN DAN TINII BA R4A-'VUIG TAU
IU1OA VI, K HQP TII(f MTI SAU
Can ciLuat T chic chInh quyn djaphwoiig ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can cz Luçt Ngán sách nhà njró'c ngày 25 tháng 6 nám 2015,
Can c& Nghj quyê't s 42/NQ-GP ngày 09 tháng 4 näm 2020 cña Ciiinh phi
v các bicAn pháp h6 lrçi ngu'&i dan gp khó khán do dai dich Govid-19,
Can cii' Nghj quyé't s 46/20]6/NQ-HDND ngày 04 tháng 8 nàm 2016 cia
H5i dng nhán dan tinh v vic ban hành chuán nghèo tiê'p can da chiu cia
tinh Ba Rja — VIng Tàu giai dogn 2016-2020,
Can cit Ngh quyet so 72/2016/NQ-HDND ngay 09 thang 12 nam 2016 cua
Hôi dng nhán dan tinh quy djnh chInh sách trcr giip xâ h5i do'i vái di twcmg báo
trcr xà h5i thu5c hç5 c2n nghèo quc gia, h5 nghèo chucn tinh Ba Rja — Vüng Tàu,
Can ci Nghj quyê't s 121/2019/NQ-HDND ngày 13 tháng 12 nám 2019
cia Hç5i dng nhdn dan tinh ban hành chInh sách trq giip xä hi thitàng xuyên
dôi vó'i ngwài cao tui và ngw&i mc bnh nan y cia tinh Ba Rja - Vüng Tàu;
Xét T& trinh so' 55/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 nám 2020 cüa Uy ban nhán
dan tinh trinh dl! tháo Nghj quyé't quy djnh chinh sách h6 trtl dO'i vói h(5 nghèo,
h can nghèo chun tinh va dó'i tu'ng báo tr' xâ hi cza tinh Ba Rja — Vüng
Tau ggp kho khan do daz dich Covid-19, Bao cao tham tra so 34/BC-KTNS ngay
17 tháng 4 nãm 2020 cia Ban Kinh te'-Ngdn sách Hç5i dng nhán dan tinh;
kié'n tháo luan cia dcii biu Hç5i dng nhdn dan tinh tgi k5' hQp.
QUYET NGRJ:
A

A
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Bieu 1. Thong nhat thong qua chinh sach ho trçr doi vo'i h9 ngheo, hQ
cn nghèo chun tinh Va di ttrçrng bão trçr xã hi cüa tinh Ba Rja — Vüng
Tan gp khó khán do di djch Covid-19, ciii th nhtr sau:
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1. Di ttrqng áp diing h trçr:
- Di tuçng bão trci xã hi quy djnh ti Nghj quyt s 72/2016/NQ-HDND
ngày 09 tháng 12 nm 2016 cüa Hi ding nhân dan tinh quy djnh chInh sách trg
giüp xã hi di vi dái tuçng báo trq xã hOi thuOc hO cn nghèo quc gia, hO
nghèo chun tinh Ba Rja — Vüng Tàu (g9i tt là Nghj quyt s 72/20161NQHDND) va Nghj quyt s 121/2019/NQ-HDND ngày 13 thang 12 näm 2019
cUa HOi dng nhân dan tinh ban hành chmnh sách trçl giüp xa hOi thumg xuyên
di viii ngu?ii cao tui và ngithi mc bnh nan y cüa tinh Ba Ria - Vflng Tàu (gçi
t.t là Nghj quyt s 121/2019ft4Q-HDND).
- HO nghèo, hO c.n nghèo theo chuân nghèo cüa tinh Ba Rja — Vi]ng Tàu
(không bao gm hO nghèo, hO cn nghèo chu.n Quc gia), theo Ngh.j quyt s
46/2016/NQ-HIDND ngày 04 tháng 8 nàm 2016 cña HOi dng nhân dan tinh ban
hành chun nghèo tip cn da chiu cüa tinh Ba Rja — VUng Tàu giai don 20 162020 (g9i t&t là Ng quyt s 46/2016/NQ-HDND).
2. Diu kin, mfrc h trq và phtrong thfrc h trq:
a) Di vái dái tu-çrng báo trçr xà h5i theo Nghj quyê't s 72/2016/NQ-HDND
và Nghj quye't so' ]21/2019/NQ-HDND cia H3i dng nhdn dan tinh.
- Diu kiin h trçi: Nhng nguii có quyt djnh hu&ng trcY c.p xã hOi hng
tháng tr tháng 4 nãm 2020 tr& v truóc.
- Mrc h trq và thai gian h trçl: h trcl them 500.000 dngInguiiItháng,
thñ gian h trq 3 tháng (tü tháng 4 dn thang 6 nàm 2020).
- Phucmg thirc chi h trq: thirc hin chi trá 01 ln.
b) Di vái Hç5 nghèo, h5 c2n nghèo theo chun nghèo cia tinh tgi Nghj
quyê't sO' 46/2016/NQ-HDND cza Hç5i dng nhán dan tinh:
- Diu kin h trçi: HO nghèo, hO cn nghèo theo chu.n nghèo cüa tinh Ba
Ria — Vüng Tàu có trong danh sách hO nghèo, hO c.n nghèo duçic c.p có th.m
quyn phê duyt tmnh dn thii dim thang 4 nàm 2020.
- Müc h trq và th&i gian h trg: h trci 250.000 dng/khuItháng. Thii
gian áp diing là 3 thãng (tr tháng 4 dn thang 6 nàm 2020).
- Phucmg thüc chi h trq: th%rc hin chi trâ 01 l.n.
3. Nguyen tc h trq và quy trInh, hI so', thu tiic h trç':
Nguyen tc h trçi, quy trinh, h sci, thu tiic h trci di tuçmg quy djnh tai
khoãn 1 Diu 1 Nghj quyt nay duqc thirc hin nhu nguyen t&c, quy trmnh, h so,
thu tiic h trçi di vci hO nghèo, hO cn nghèo chun quc gia và di tucmg bão
trçl xâ hOi theo quy dijnh tai Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 näm 2020
cüa ChInh phü v các bin pháp h trci ngui dan gp khó khän do di dch
Covid- 19.
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4. Ngun kinh phi thrc hin: tr ngun d phOng Ngân sách.
.A

-

Dieu 2. To chirc thtrc hien
1. Giao Uy ban nhn dan tinh t chirc trin khai thiic hin Ng1ii. quyt nay.
2. Giao Thu?mg trtrc Hi dng nhân dan, các Ban cüa HOi ding nhân dan,
các T di biu Hi dng nhân dan và 4i bik Hi dng nhân dan tinh giám sat
vic thc hin Nghj quyt.
Diu 3. Diu khoãn thi hành
Nghj quyt nay dà dirge Hi dng nhân dan tinh Ba Rja - VUng Tàu KhOa
VI, K' hop thtr Mui Sáu thông qua ngày 20 tháng 4 nãm 2020 và có hiu hrc tr
ngày 20 tháng 4 nãm 2020.!.
Noinhin:
-NhuDiêu2;
- Uy ban Thtràng vii Quôc hi;
- Van phàng ChInh phü;
- B Lao ding-TB&XH, B Tài chInh;
- TFr.Tinh üy, Doãn DBQH tinh;
- UBMTFQ tinh;
- Van phông HDND tinh;
- Sâ Lao dông-TB&XH, S& Tài chInh;
- TFr. HDND và UBND các huyn, thj xã, TP;
- Trung tam Cong báo-Tin hoc tirth;
- Wesbsite HDND tinh;
- Báo Ba Rja-Vüng Thu, Dài PT-TH tinh;
- Luu: VT, TH.
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