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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022  

của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đặc thù  

hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo  

giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

   

Thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND); 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 

của Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 

trong đó xác định: “Đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo 

quốc gia”.  

Bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND, góp phần tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao chất lượng đời 

sống vật chất và tinh thần cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

Các sở, ngành liên quan, các địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch và 

hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND tới các sở, ngành, cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn 

thể Nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Thống kê, rà soát, phân loại đối tượng công khai, minh bạch, kịp thời, 

tránh trục lợi chính sách hoặc bỏ sót đối tượng. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm 

cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND về quy định 
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một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới 

thoát nghèo được kịp thời, phải bảo đảm đúng đối tượng, kinh phí chi trả đầy đủ, 

tránh khiếu kiện, kiến nghị. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Đối tượng 

Đối tượng được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND.  

2. Nội dung chính sách  

Nội dung chính sách được quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND. 

3. Trình tự thực hiện 

(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng các nội dung của Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND. 

(2) Tổ chức hướng dẫn thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị 

quyết số 04/2022/NQ-HĐND. 

(3) Tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng trong diện được hỗ 

trợ theo quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND, xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện, gửi cơ quan tài chính và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã 

hội cấp trên tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí thực hiện. 

(4) Ban hành Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ cho các đối tượng trong 

diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND. 

(5) Tổ chức cấp kinh phí cho các đối tượng trong diện được hỗ trợ trên địa 

bàn theo quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND. 

(6) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng trong diện 

được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND. 

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố 

giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách, lồng ghép 

từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách khác có 

liên quan. 

5. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025. 

6. Quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ 

6.1. Chính sách hỗ trợ thu nhập hàng tháng 
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a. Thời gian áp dụng 

- Thời gian áp dụng: Đến hết ngày 31/12/2025 hoặc đến khi người được 

hỗ trợ không đảm bảo đủ điều kiện được hỗ trợ. 

- Thời gian bắt đầu thực hiện hỗ trợ: Kể từ thời điểm ghi trong Quyết định 

hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

b. Trình tự thực hiện 

(1) Căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã, phường, thị trấn 

đang quản lý, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hướng dẫn các đối tượng thuộc 

diện được hỗ trợ Kê khai thông tin vào Tờ khai và nộp bản phô tô giấy tờ (đối 

với các đối tượng quy định tại điểm b, c, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND): chứng minh về bệnh tật (người mắc bệnh thuộc Danh 

mục các loại bệnh được hỗ trợ, 10 loại: Liệt hoặc mất hai chi; Ghép tủy; Mù hai 

mắt; Chấn thương sọ não nặng; Bệnh lao phổi tiến triển; Thương tật toàn bộ và 

vĩnh viễn; Ung thư; Suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo; Xơ gan giai đoạn 

mất bù; Suy tim độ 4); căn cước công dân/Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác có 

giá trị thay thế. 

(2) Sau khi thu nhận Tờ khai, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lập danh 

sách các hộ có đối tượng thuộc diện được hỗ trợ kèm Tờ khai và các giấy tờ liên 

quan (tại mục (1)) gửi cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội 

cấp xã. Danh sách phải thể hiện rõ tình trạng của từng thành viên trong hộ. 

(3) Cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và xã hội cấp xã đối 

chiếu thông tin trong danh sách do cấp thôn lập với hồ sơ đang quản lý về hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức xét duyệt từng trường hợp. Lập biên bản, kèm theo danh sách 

những người đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND và Tờ khai của đối tượng. Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu 

tại cấp xã và 01 bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện 

kèm theo Văn bản đề nghị. Công khai danh sách những người đủ điều kiện hỗ 

trợ trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn và niêm yết danh sách tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân cấp xã, thôn, tổ dân phố. 

(4) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định, đối 

chiếu với dữ liệu quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định hỗ trợ. 
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(5) Tổ chức thực hiện chi trả cho các đối tượng qua hệ thống bưu điện 

như thực hiện chi trả trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy 

định tại Điều 34 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

6.2. Chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế 

a. Thời gian hưởng chính sách 

 Không quá 36 tháng kể từ tháng hộ được công nhận thoát nghèo, đồng 

thời thoát cận nghèo hoặc thoát cận nghèo (thời gian áp dụng từ ngày 01/8/2022 

đến 31/12/2025). 

b. Trình tự thực hiện 

Căn cứ Quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 

nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã; lập danh sách người thuộc diện hưởng chính 

sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND trên địa bàn, 

trình tự thực hiện tương tự như hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện 

Kế hoạch đến các quận, huyện, ngành chức năng, các đơn vị liên quan; phối hợp 

với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện đôn đốc thực hiện Kế 

hoạch trên địa bàn thành phố. 

b) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn (mẫu tờ khai, mẫu danh sách   

các hộ có đối tượng thuộc diện được hỗ trợ,...), kịp thời giải đáp những vướng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND.  

c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND bảo đảm kinh phí chi trả đầy đủ, đúng đối tượng quy định. Tổng hợp, báo 

cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố. 

d) Năm 2022, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các quận, huyện lập 

dự toán tăng thêm do việc thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND chuyển 

Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để bổ sung dự toán 

cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc hỗ trợ. 

2. Sở Tài chính 
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a) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung dự toán năm 

2022 cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 04/2022/NQ-HĐND. 

b) Hàng năm, tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng 

nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND. 

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập dự toán, thực hiện thanh, quyết toán kinh 

phí đảm bảo quy định. 

c) Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định. 

3. Sở Y tế 

Hướng dẫn địa phương, cơ sở xác định người bị bệnh nặng, người bị chấn 

thương nặng, các cơ sở y tế có thẩm quyền xác định các loại bệnh theo quy định 

tại Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND (10 loại bệnh được hỗ trợ theo Nghị quyết: 

Liệt hoặc mất hai chi; Ghép tủy; Mù hai mắt; Chấn thương sọ não nặng; Bệnh 

lao phổi tiến triển; Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; Ung thư; Suy thận mãn 

phải chạy thận nhân tạo; Xơ gan giai đoạn mất bù; Suy tim độ 4). 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, Cổng thông tin điện tử 

thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung 

của Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Kế hoạch này. 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp nội dung 

thông tin, tài liệu tuyên truyền về tình hình triển khai thực hiện, kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Kế hoạch này. 

5. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng 

Hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các quận, huyện kiểm soát thanh toán 

nguồn kinh phí được giao theo quy định hiện hành. 

6. Bưu điện thành phố Hải Phòng 

Chỉ đạo Bưu điện cấp huyện phối hợp với phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện hỗ trợ thu 

nhập cho các đối tượng qua hệ thống Bưu điện thành phố Hải Phòng. 

Theo dõi, nắm bắt phản ánh, kiến nghị và giải quyết kịp thời đối với người 

dân khi thực hiện hỗ trợ thông qua hệ thống Bưu điện thành phố Hải Phòng. 

7. Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng 
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Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm 

y tế cho đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND. 

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

a) Chỉ đạo các ngành chức năng tại địa phương và Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung của Nghị 

quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Kế hoạch này để các cơ quan chức năng và 

nhân dân biết, triển khai thực hiện tại địa phương bảo đảm công khai, minh 

bạch, kịp thời, đầy đủ, đúng chính sách, đúng đối tượng. 

Chịu trách nhiệm về sự chuẩn xác việc rà soát, phân loại, xét duyệt đối 

tượng thụ hưởng và các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai thực hiện.  

b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND, tổng hợp báo cáo năm theo quy định. Chủ động xây dựng dự toán kinh 

phí hàng năm gửi Sở Tài chính tổng hợp dự toán, trình Ủy ban nhân dân thành 

phố; bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung 

của Kế hoạch. 

c) Tổng hợp, báo cáo số lượng đối tượng được hỗ trợ, mức kinh phí hỗ trợ 

và tổng kinh phí bổ sung năm 2022 do thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để tổng hợp 

trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung dự toán kinh phí theo quy định. 

d) Chỉ đạo rà soát, thẩm định, phê duyệt danh sách và cấp kinh phí cho 

các đối tượng trong diện được hỗ trợ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND đảm 

bảo quy định. 

đ) Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký hợp đồng bổ 

sung cung cấp dịch vụ với Bưu điện các quận, huyện, phối hợp với hệ thống 

Bưu điện thành phố Hải Phòng tổ chức chi trả hỗ trợ cho các đối tượng theo quy 

định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND tương tự như tổ chức chi trả trợ giúp 

xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội.  

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho 

Bưu điện cấp huyện triển khai thực hiện phương thức chi trả hỗ trợ cho các đối 

tượng theo quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND thông qua hệ thống 

Bưu điện thành phố Hải Phòng đảm bảo thuận lợi, an toàn.  
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g) Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất công tác 

triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch, công tác chi trả hỗ trợ, xét duyệt đối 

tượng được hỗ theo quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND trên địa bàn 

quản lý. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn 

thể thành phố, các đơn vị liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham gia tổ chức tuyên truyền 

phổ biến các nội dung của Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND và Kế hoạch này. 

Phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan liên quan tuyên truyền, 

vận động các tổ chức, cá nhân và hội viên, đoàn viên tham gia hỗ trợ cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của thành phố 

đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng bảo trợ xã 

hội trên địa bàn thành phố. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, TP, NV; 

- TTTU; TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- UB MTTQVN TP và các đoàn thể TP; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Bưu điện thành phố Hải Phòng; 

- CPVP; 

- Các Phòng: VX, TCNS, NC&KTGS; 

- CV: LĐ; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
 

 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2022-09-15T22:33:51+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Lê Khắc Nam<lekhacnam@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-16T08:03:51+0700
	Việt Nam
	Văn phòng <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-16T08:03:57+0700
	Việt Nam
	Văn phòng <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-16T08:03:57+0700
	Việt Nam
	Văn phòng <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-16T09:43:39+0700
	Việt Nam
	Văn phòng <vpubnd@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




