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UY BAN NHAN DAN
QU4LN CAU GIAY

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hinh phüc

S: i9/QDUBND

Cu Giá'y, ngày if'ftháng nám 2022

QUYET DNH
Ye vic phê duyt Ké hoich thirc hin m1c tiêu giãm nghèo
ben vfing qun Câu Giây giai don 2022-2025
UY BAN NHAN DAN QUiN CAU GIAY
Can cü' Lut Td ch&c ChInh quyn dia phu'o7'zg ngày 19/6/2015, Luát tha
iOi, bó sung rn5t s diêu ca Luçt To chic ChInh phü và Lut To chtc chInh
jzvn djci phziong ngày 22/11/2019;
Can th Nghj quyêt s 17/2021/NQ-HDND ngày 08/12/2021 cña H5i ang
nhán dan Thành pM Ha Ni51 quy djnh m5t s chInh sách dc thI thy'c hin myc
tiêu giám nghèo ben vth'zg cia thành pM Ha N5i giai dogn 2022-2025,
Can c& Quyê't djnh sO' 13/2021/QD-UBND ngày 05/9/2021 cza UBND
thành pM Ha Ni5i ye' vic quy djnh chuOn nghèo da chiu cia thành phd Ha N3i
giai doan 2022-2025,
Can cü' Quyét djnh so' 1362/QD-UBND ngày 24/4/2022 cza UBND thành
phd Ha N7i v vic phê duyt Ké' hogch thy'c hin myc tiêu giám nghèo bn vü'ng
thành phd Ha N5i giai dogn 2022-2025:
Can c& Quyê't djnh sd 1268/QD-UBND ngày 24/7/2021 cüa UBND quan
Ccu GiO'y v vic phán cOng cOng tác cüa Chü tjch UBND qun và các Phó G1ij
tjch UBND quçn Cu Giá'y ('Nhim k)) 2021-2026i);
án c& Quyét dfnh sd 2550/QD-UBND ngày 08/12/2021 cia UBND qun
Cu Giâ'y v vic phê duyt ke't qua rà soát hç5 nghèo, h5 cn nghèo qun Cdu
Giá'y theo chuOn nghèo giai dogn 2022-2025,
Theo d nghj cüa Tru'O'ng phOng Lao d3ng - Thu'cing binh và Xâ h5i quçin
tgi Ta trInh sO 195/TTr-LDTBXHngày 10/6/2022.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Phê duyt K hoach thirc hin miic tiêu giâm ngheo ben virng qun
Câu Giây giai doan 2022-2025 kern theo Quyêt djnh nay.
Diu 2. Giao cho Phông Lao dng Thucing binh và Xâ hi chü trI, phi hçip
các phông, ban, ngành, U ban nhãn dan các phuô'ng triên khai thirc hin Kê
hoch; D nghj Uy ban Mt trtn To quc Vit Narn qun và các t chüc, doàn
th các cp phi hçip trin khai thirc hin K hoach nay.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc tü ngây k.

Chánh Van phông HDND-IJBND qun; Thu tru&ng các phông, ban, ngành,
doàn th qun; Chü tjch U' ban nhân dan các phu?mg chju trách thim thi hành
Quyt djnh nay.!.
Noi nhân:
- Nhu Diêu 3;
- S LD-TBXH HãNôi;
- TT Qun u'-HDND-Uy ban MTTQ quQn;
- D/c Lath do UBND qun;
- Liiu: VT, LDTBXH.
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KE HO4CH
Thiyc hin mic tiêu giãm nghèo bn vüng qun Câu Giây
giai doin 2022 - 2025
(Ban hành kern theo Quyêt d/nh só2055/QD-UBND ngày1'7'/ 6' /2022
cia UBND qun Cáu Giáy)
Thirc hin Quyêt djnh so 1362/QD-UBND ngày 22/4/2022 cüa UBND
thành phô Ha Ni ye vic phê duyt Kê hoach thirc hin miic tiêu giãm nghèo
ben vttng thành phô Ha Ni giai dotn 2022-2025. UBND qun Câu Giây ban
hành Quyêt djnh thirc hin miic tiêu giâm nghèo ben v1rng qun Câu Giây giai
doan 2022 - 2025, nhu sau:
I. MIJC D!CH, YEU CAU
1. Miic dIch
Xác djnh giâm nghèo ben vng là rnt trong nhüng thim v11 trçng tam
cüa Dãng b, chInh quyên và Nhân dan, nhäm cài thin vànâng cao diii song 4t
chat, tinh than cho h nghèo, tao tiên dê cho sr phát triên kinh tê - xã hi on
djnh và ben vtrng.
Thirc hin miic tiêu giàm nghèo bn vfrng giai doan 2022-2025 cüa qun
Câu Giây. Triên khai th?c hin dông b các chü trung, chInh sách cüa thành
phô và qun ye giàm nghèo; giüp ngu?i nghèo cài thin sinh kê, nâng cao chat
luqng cuc song, tçr vuon len thoát nghèo; tang khã näng tiêp cn các djch vi xä
hôi c bàn.
2. Yêu cu
- Tang cung sir lành dao, chi dao cüa cac cp üy Dãng, chInh quyn; huy
dng süc manh cüa câ h thông chinh trj, các to chirc xä hi, doanh nghip và
Nhân dan cñng tham gia vào chucmg trInh giâm ngheo, dông thai khIch l thirc
vuon len thoát nghèo cüa các h nghèo, cn nghèo.
- Dy manh xã hôi boa cOng tác giàm nghèo, ttp trung nguôn lirc, giâi
pháp giám nghèo hiu qua, ben vüng, ixu tiên phu&ng có ti l h nghéo, cn
nghèo cao.
- Các phOng, ban, ngành, hi, doàn th và UBND các phuông cii th boa
Kê hoach cüa UBND qun bang các ké hoach, chung trInh, dê an chi tiêt, xây
drng mic tiéu, l trInh và giài pháp thiêt thrc thirc hin hiu qua cong tác giàm
nghèo, cn nghèo hang näm và giai doan.
II. MIJC TIEU vA CH TIEU
1. Muc tiêu
- Thrc hin dng b các giâi pháp h trq giàm nghèo; tp trung buy dng
m9i ngun lirc d thirc hin giãm nghèo bn v1tng. Tao diu kin, khuyn khIch
các h nghèo, cn ngheo thoát nghèo và vucin len có müc song khá; không có h
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nghèo, cn nghèo thuc ngithi Co công; không d tái nghèo, c.n nghèo, han ch
thâp nhât so h nghèo, cn nghèo phát sinh m&i; Phân dâu den näm 2023 khOng
con h cn nghèo trén dja bàn qun.
- T.p trung ngun lirc, giài pháp giüp d, h trçl h gia dInh nghèo là
ngithi cao tuôi cô dan.
2. ChI tiêu
- Không d phát sinh h nghèo.
- Phn du dn cui näm 2023 giãm 100% h cn nghèo.
iii. oOi TIJ'QNG VA PH4M VI
1. Dôi ttrçrng
H nghèo, h cn nghèo, h mth thoát nghèo theo chun da chiu cüa
Thành ph, duçic cp có thm quyn quyt djnh cong then và phê duyt hng
nàrn; Ifu tiên h gia dInh nghèo có tré em, ngui cao tui cô don, ngu?ii ôm dau dài
ngày, ngi.rñ khuyt tt nng, ngx&i khuyt tt dc bit nng và hO gia dInh có d&
tuçing bão trçY xã hOi.
2. Phim vi
K hoach thrc hin trên pham vi toàn Qun.
IV. NHIM VV VA GIAI PHAP THIXC HIN

1. Nhim vii:
1.1. Thirc trng hO nghèo, cn nghèo
Theo kêt qua rà soát hO nghèo, hO c.n nghèo theo chun giai doan 20222025, trên dja bàn qun Cu Giy không có hO nghèo; So hO cn nghèo là 23 hO
vâi 79 nhân khâu, chim t l 0,03% tng s hO dan cu toàn qun. Trong do:
+ 04 hO cn nghèo chun Trung uang.
+ 06 hO cQtn nghèo do phi ni lam chü hO.
1.2. Phân bô chi tiêu giãm hO cn nghèo trong näm 2022 nhu sau:
Chi tiêu giao
H cn nghèo
Phirong
TT
1

DjchV9ng

3

1

2

TrungHoà

4

1

3

QuanHoa

2

1

4

NghiaDô

9

3

5

Nghia Tan

2

1

6

Djch Vçng Htu

3

1

Cong

23

8

3

2. Giãi pháp
2.1. Tuyên truyn, tp hu.n, nâng cao nhn thüc v cong tác giâm nghèo
ben vüng
- Qun to chüc trin khai K hoch và thirc hin các hot dng tuyên
truyên, truyên thông, phô biên Kê hotch den các phu?mg và ngu?ii dan.
- T chüc tp hun, nâng cao hiu qua thrc hin K hoach theo linh v1rc
chuyên mOn.
- To chüc hc tp mô hInh, giao luu chia sé kinh nghim nhrn nâng cao
hiu qua thirc hin Kê hoch và nut kinh nghim dé thirc hin tot cOng tác
giâm nghèo.
- To chüc giám sat, dánh giá, dam bão chtt luçing và hiu qua K hoach.
- T chüc so kit, tng kt K hoach.
2.2. Thirc hin dung, dU, kjp thyi các chInh sách h trcl giâm ngheo do
Trung uong quy djnh
Thirc hin dung, dü, kjp th?i các chInh sách cüa Trung uang d6i vâi h
nghèo, hcn nghèo, ngu?.'i thuc h nghèo, cn nghèo theo chuân cüa Thành
phô, c1i the:
- H trçi 100% müc dóng bâo him y t di vi ngutYi thuc h gia dInh
nghèo theo quy djnh cüa Lut bão hiêm y tê và các van ban hixOng dan thi hành.
- Thirc hin chInh sách trq giüp xã hi d& vói nhóm di tuçing bão trçi xä
hi thuc h nghèo, cn nghèo theo quy djnh cüa Nghj djnh so 20/20211ND-CP
ngày 15/3/202 1 cüa ChInh phü quy djnh chInh sách trçY giüp xä hi dôi vOi dOi
tuçing bâo trçY xä hi.
2.3. Thirc hin các chInh sách dc thu cüa Thành ph v h trçl giâm
nghèo ben vitng.
- Thirc hin &ty dU, kjp thii các chInh sách dc thu theo quy djnh cüa
Nghj quyêt sO 17/2021/NQ-HDND ngày 08/12/2021 cüa Hi dông nhân dAn
thành phô, cii the: ChInh sách h trç hang tháng dôi vi ngu?ñ thuc h nghèo,
h cn nghèo, h mOi thoát nghèo, thoát c.n nghèo dc bit khó khAn, chInh
sách h trçl 100% imrc dóng bâo hiêm y tê dôi vài ngithi thuc h thoát nghèo,
thoát cn nghêo.
- H trçl 100% müc dóng bâo him y t divi ngu?ñ thuc h ngheo, h
cn nghêo theo quy djnh cüa Lut Bão hiêm y té và Nghj quyêt 09/2017/NQHDND ngày 5/12/20 17 cüa Hi dông nhân dan.
- Xét duyt, thçrc hin dy dU, kjp thai chInh sách tr cap hang tháng hoc
dua vào nuOi dung ti the co so tng giiup dOi vâi dOi tuçlng báo trçi xâ hi theo
quy djnh ti Nghj quyêt 09/2021/NQ-HDNID cüa Hti dOng nhân dan.
2.4. Thirc hin các chInh sách, giãi pháp h tng tiêp cn cac djch vi xa hOi
co ban.
* Vy té', chàm soc s&c khOe

- Dam bâo 100% nguôi thuc h nghèo, cn nghèo dizçc h trçi báo him y
té mien phi; Tuyên truyên, vn dng các h mâi thoát nghèo mua the Bão hiêm
y tê cho cac thành viên trong gia dInh; Tang cuô'ng, nâng cao thin thirc, thüc
cüa các h gia dInh trong vic tham gia bâo hiêm y t.
- Nâng cao chAt luçmg khám, chta bnh bâo him y t ti các cor s& y t;
day mnh các hot dng xâ hi hóa chäm soc sirc khôe cho ngui nghèo.
- T chüc khám chüa bnh min phi cho các h gia dInh nghèo, ngithi
khuyêt tat, nguii già cô dcm.
- H trq mua bâo him y t cho nhUng nguñ mc beth him nghèo thuc
h gia dInh mâi thoát nghèo và h có hoàn cãnh khó khàn tü nguôn qu5' vi ngiRri
nghèo cüa các phumg.
- H trçl phu thut tim cho tré em bj mAc bnh tim bArn sinh.
* V giáo c4ic
- Thirc hin dAy dü, kjp th?ii chinh sách min, giãm hçc phi, h trq chi phi
hc ttp cho hc sinh, sinh vién thuc ht ngheo, c.n nghèo theo quy djnh. Vn
dng tang sách, v, do dung hçc tap, tang h9c bong cho hçc sinh, sinh viên
nghèo vuçit khó.
-'Hc sinh, sinh viên (cac trumg dai h9c, cao dAng, trung
chuyên
nghip, các cor sâ dào tao nghê) thuc h nghèo, h cn nghèo, mô côi, gia dInh
gp khó khän do tai nan, bnh tat, thiên tai, hôa hon, djch bnh duçic vay von
tai Ngân hang ChInh sách Xä hi dê phiic v11 vic h9c tap.
* V nhà a
Huy dng các ngun lrc, 4n dng h trq h nghèo xây dçrng, sira chta nha
ii xuông cap, hu hông nng.
* V nu'àc sgch và ye sinh
Dâu tu cái tao h thng cung cAp nithc hgp v sinh.
* Viéc lam, náng cao thu nhp
- DAy math các chuo'ng trinh tin diing uu di bAng ngun vn do ngânsách
üy thác qua Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi thành phô Ha Ni dê cho
vay phát trién san xuât, kinh doanh.
- DAy math các hoat dng cüa h thng san giao djch vic lam, huàng ti
h trq cho lao dng thuc h cn nghéo, h mâi thoát nghèo thông qua to chüc
các phiên giao djch vic lam djnh ks'; da dng hóa các hoat dng tu van - giài
thiu vic lam, tu van h9c nghé.
* Thông tin
100% h cn nghèo dugc tip cn sü diving các djch v11 viên thông, internet.
2.5. Cong tác rà soát h nghèo, h cn nghèo hang nám

T chüc rà soát h nghèo, h cn nghèo theo chuan da chieu cüa thành phO
giai doan 2022-2025 dam bâo khách quan, chInh xác, cong bang, cong khai,
minh bach, dung quy djnh.

2.6. Kiêm tra, giárn sat, báo cáo vic thirc hin K hotch
- Các phông, ban, ngành kirn tra giám sat vic thirc hin K hoach theo
linh vuc chuyên mon cüa mInh; kiêm tra vic xác djnh dôi tizçing hithng lçii, vic
thirc hin các chInh sách, giâi pháp giám nghèo tti các phumg. Phông Lao dng
- TB&XH giám sat tong the vic thtrc hin K hoich.
- COngkhai vic xác djnh d,i tuçing huing igi và thirc hin cac chInh sách,
giãi pháp ho trg h nghèo, cn nghèo, h mi thoát nghèo, cn nghèo dê nhân
dan biêt, giám sat và thirc hin.
- D nghj Uy ban Mt trtn t quc Vit Nam yà các hi, doàn th qun
giám sat vic thirc hin t?i Co S.
- Các phông, ban, ngành báo cáo kt qua djnh ki theo các nhim viii dugc
giao tai Kê hotch và theo chüc näng nhim vii cüa phông mInh ye co quan
thumg trirc cüa BCD trg giüp nguñ nghèo.
2.7. Khen thithng
- Kjp thñ biu throng, khen thung các t chüc, cá nhn; các h nghèo, cn
nghèo thoát nghèo ben virng diên hInh; Các doanh nghip, don vj có nhiêu dóng
gop vào cong tác giãm nghèo cüa qutn.
- T chirc khen thuOng di vOi các tp th& cá nhân có thành tIch trong
phong trào thi dua "VI ngui nghèo — Không ai bO lai phia sau" hang näm vào
các dip so kêt, tong kêt.
V. TO CHiJ'C THUC HIN
1. Phông Lao ttng - TB&XH
- Chü trI, phôi hgp vói các phông, ban, ngành lien quan th1rc hin
K hoich.
- Chü tn, th chüc thông tin, tuyên truyn các chü tri1rcmg, chInh sách cüa
Dáng, Nhà nuâc và Thành ph v cong tác giãm nghèo, knh nghim và nhitng
mô hinh giâm nghèo thành cOng nhm khIch l các h nhèo, cn ngheo vuo'n
len thoát nghèo ben vftng.
- T chüc tp hun nâng cao nàng lirc cho can b lam cong tác giàm nghèo
các cap; Phôi hçip thirc hin trg gip pháp l mien phI cho nguii nghèo, cn nghèo.
- Tip t1ic 4n dng các co quan, don vj, t chüc kinl phi nuôi di du cho
các cháu con h cn nghèo.
- Phi hqp vi Trung tam Djch vi1 vic lam Ha Ni t chirc các phiên giao
djch vic lam cô djnh và hru dng.
- Phi hqp tnin khai, thirc hin t& chInh sách h trq h nghèo, cn nghèo
v cp the BHYT, mien giãm h9c phi.
- Huâng dn UBNID các phung diu tra, rà soát xac djnh danh sách h
nghèo, can ngheo; xác djnh tinh trng, nguyen nhân nghèo; ghi so theo dOi, quãn
1 h nghèo, c.n nghèo trén dja bàn.
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- Phôi hçrp vd phông Ni v d xut khen thu&ng các tp th, cá nhân có
nhiêu thành tIch xuât sac dóng gop thirc hin miic tiêu giãm nghèo ben vftng cüa
qu.n và trong phong trào thi dua "VI ngithi nghèo - Không ai bj bó 1i phia sau";
To chirc so kêt, tong két Kê hoach.
2. Phông Van hoá vã Thông tin
To chüc thirc hin tuyên truyn v chü truung, chInh sách cUa Dâng, Nhà
nithc, Thành phô, qun ye cong tác giâm nghèo, kinh nghim và nhng mO hInh
giâm nghèo thành cOng cüa các phumg, khich 1 các h yuan len thoát nghèo.
3. Phông Tài chInh - K hoich
Hung dn vic quãn l sir dicing, quyt toán ngun kinh phi thirc hin k
hoach giâm nghèo theo dung miic tiêu Va chê d tài chInh hin hành.
4. Phông Giáo diic - Dào tio
Chi dao, huâng dn các trueing thrc hin chInh sách min giãm hQc phi, h
trq chi phi h9c tip, tiên xay dirng và các khoãn dóng gop khac dôi vâi h9c sinh
con h nghèo, cn nghèo; Vn dng các ban ngành, doàn the h trq sách vô, dO
dung hçc tip, cap hçc bong cho h9c sinh nghèo, h9c sinh có HCKK vuçit khó.
5. Phông Ni vu
Phi hqp vâi phOng Lao dng - TB&XH tham mini UBNI) qun khen
thu&ng các don vj có thành tich thirc hin kê hoch giâm h) nghèo ben vüng.
6. Phông Y tê - Trung tam Y t
Thirc hin vic khám chüa bnh bang the bâo him y t và phi hçTp VOi các
hi, doàn th, t chüc các hoit dng khám chüa bnh min phi cho ngu?ñ nghèo,
d,i tuçlng bão trçl xä hi.
7. Phông Quãn 1 Do thj
Phi hçip vói phông Lao dng - TB&XH, phông Tài chinh - K hotch tham
mini, xay dimg vâ trin khai các van ban có lien quan dn linh virc h trçl xây
dicng, süa chfta nba cho các h nghèo, cn nghèo có khó khän ye nhà a.
8. Ngân hang ChInh sách xã hi qun
Phi hçip vai phông Lao dng - TB&XH qun, UBND các phu?ing thirc
hin cho vay di vâi h ngheo, cn nghèo, hçc sinh - sinh viên có hoàn cnh khó
khän d giái quy& vic lam, nâng cao dcii sOng.
9. D nghj U' ban MTTQ Vit Nam qun
- Tang cuang các bin pháp van dng xây drng yà sà ding hiu qua "Qu
VI ngithi ngheo" dê h trg h nghèo, cn ngheo phuong tin lam an, hO tr vOn,
xay dijng sua chfta nhà a, tr cp khó khàn, tang qua trong các djp lê, Têt.
- Hang nàm, th chüc phát dng Tháng cao dim "VI nguai nghèo" và tOn
vinh, biu dining các doanh nghip, nba háo tam có nhieu dóng gop trong cOng
tác an sinh xã hi.

- Thirc hin giám sat và phàn bin theo quy djnh.
10. D ngh Lien doàn Lao dng và các hi, doàn th
- Phôi hqp vii các phông, ban, ngành lien quan tuyên truyn, 4n dng,
hixông dan each thüc lam an cho h nghêo, cn nghèo. Vn dng các th chüc, cá
nhân có khã nàng nhn gii1p dà h nghèo, cn nghèo thoát nghèo bn vüng.
- Các t chüc doàn th phi hqp chat chë Chi nhánh Ngân hang ChInh
sách xä hi thành phô Ha Ni to diêu kin cho hi viên nghèo dugc vay vn và
phát huy hiu qua vn vay.
11. Chi ciicthng kê
Chü trI thçrc hin diu tra müc sng h gia dInh hang näm bao gm Ca chi
so do hthng nghèo da chiêu.
12. Bão hiêm xã hi
PMi hqp, chi dto thirc hiên viêc cp the bão hiêm y t cho ngu?i nghèo,
cn nghèo, dôi tuçlng bào trçi xä hi dam bào dung tin d; Phi hqp trong thirc
hin ho trq bão hiêm xä hi t1r nguyen cho h ngheo, cn nghèo; Tuyên truyên
nâng cao nMn thüc cüa nguii dan trong vic tham gia bão him y t, báo him
xâ hi ti,r nguyen.
13. UBND các phtrong
- Chü dng xây dimg k hoch giâm nghèo phü hçp vài thrc t; Huy dng b
sung kjp th?ii các nguôn hrc d thrc hin kê hoch giàm ht nghèo, c.n
nghèo tti dja phucing.
- Barn sat chi tiêu giârn h nghèo, cn nghèo c%1 th d phân cong rO trách
nhim cho các ngành thành viên Ban chi dto Trg giüp ngithi ngheo phuàng theo dôi,
giüp dO, phi hçip thirc hin. Phân tIch ciii th hoàn cãnh, nguyen than nghèo cüa các
h d có giãi pháp h trçl giãm nghèo bn vctng. Theo dOi, quail i chat chê di biên
dng cüa các h nghèo, cn ngheo trén dja bàn.
- Thirc hin dy dü, kjp thii các chInh sách, ch d di vói ngu?ii nghèo,
dam bão dung dôi tuçing.
- Phi hçrp vài chi nhánh Ngãn hang Chinh sách xã hi, các hi doàn th quàn
1 hiu qua ngun v6n vay san xut kinh doanh djch vi.
- Van dng các doanh nghip, co quan, dan vj dóng trên dja bàn có ca chê,
chInh sách dc thu tip nhn 5 lao dng thuc h ngheo, cn ngheo vào lam vic.
Trên day là K hoach thirc hin miic tieu giâm nghèo bn vüng trên dja bàn
qutn Cu Gity nàm 2022-2025, Uy ban nhân dan qi4n dê nghj Uy ban MTTQ
Vit Nam, các hi, doàn th và yêu ctu các phOng, ban, ngành, UST ban nhân dan
các phu?mg trin khai thirc hin; Báo cáo k& qua thirc hin các chi tieu giâm cn
nghèo ye UBND qun (qua Phông Lao dç5ng- TB&XHJ djnh kS' 6 tháng (tnthc
ngày 30/5), 1 näm (trrnc ngày 30/11) d tng hqp báo cáo Thành phô./.

