
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:            /TTr-UBND   Hà Tĩnh, ngày       tháng       năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo 

 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Kết luận số 

23-KL/TU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá thực hiện cơ 

chế chính sách của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, xây dựng chính sách giai 

đoạn 2021-2025; Thông báo số 574-TB/TU ngày 13/7/2022 của Tỉnh ủy về ý 

kiến của Thường trực Tỉnh ủy về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh 

vực dạy nghề và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; theo đề xuất 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1607/SLĐTBXH-

BTXH ngày 12/7/2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo “Nghị quyết Quy 

định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025” với các nội dung cơ bản như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Đối với các chính sách giảm nghèo: Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu 

tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại 

Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021; Thủ tướng chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại 

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022; Bộ Tài chính, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành chính sách 

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, trong đó có một số chính sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh cần ban hành nghị quyết quy định cụ thể để thực hiện. 

2. Đối với chính sách đảm bảo an sinh xã hội: Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP 

ngày 08/10/2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 

29/4/2022 về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025; 

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 

hướng dẫn, trong đó có một số chính sách Hội đồng nhân dân tỉnh cần ban hành 

nghị quyết quy định cụ thể để thực hiện. 

3. Một số chính sách về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 

2019-2025 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại các nghị quyết: số 

151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019; số 177/2019/NQ-HĐND ngày 

15/12/2019; số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019; số 263/2020/NQ-HĐND 
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ngày 08/12/2020; số 49/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 phát huy hiệu quả tốt, 

vì vậy cần được tổng hợp, ban hành đảm bảo tính khoa học, hệ thống để thực 

hiện theo Kết luận số 23-KL/TU ngày 21/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

4. Một số chính sách như: Tặng quà cho người có công và thân nhân người 

có công với cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tết Cổ truyền 

của dân tộc; tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Cổ truyền 

của dân tộc, đây là hoạt động thường xuyên hàng năm nhưng chưa được quy định 

cụ thể trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nay cần ban hành chính sách 

để thực hiện theo quy định của pháp luật.   

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Việc ban chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 trên cơ sở sửa đổi các chính sách 

đã được ban hành, bổ sung các chính sách mới nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, 

thống nhất và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình 

phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

2. Quan điểm chỉ đạo   

- Phù hợp với quy định của pháp luật và mục tiêu an sinh xã hội, giảm 

nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định của pháp luật hiện hành. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương xây dựng dự thảo Tờ tình, dự 

thảo Nghị quyết và các hồ sơ liên quan, lấy ý kiến góp ý, tổng hợp, bổ sung, chỉnh 

sửa; Sở Tư pháp thẩm định; Ủy ban nhân dân tỉnh soát xét, hoàn chỉnh, trình Ban cán 

sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về một số chính sách 

đặc thù; Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua theo đúng quy trình, quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Gồm 8 chương, 19 điều 

2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Chương I: Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Chương II: Hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Điều 5. Đối tượng và mức hỗ trợ 

Điều 6. Quy trình thực hiện 

Chương III: Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ 

cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
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Điều 7. Đối tượng và mức hỗ trợ 

Điều 8. Quy trình thực hiện 

Chương IV: Hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo có thành viên là 

người có công với cách mạng; thành viên hộ nghèo là người cao tuổi, thành viên 

hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội 

Điều 9. Đối tượng và mức hỗ trợ 

Điều 10. Hồ sơ đề nghị và quy trình thực hiện 

Chương V: Quy định đối tượng và mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

Điều 11. Đối tượng trợ giúp xã hội 

Điều 12. Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội 

Điều 13. Mức trợ giúp xã hội hàng tháng 

Chương VI: Tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với 

cách mạng nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Tết Cổ truyền của dân dộc 

Điều 14. Đối tượng tặng quà và mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm Ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27 tháng 7); Tết Cổ truyền của dân tộc. 

Chương VII: Tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

Điều 15. Đối tượng tặng quà 

Điều 16. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ  

Chương VIII: Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện 

Điều 17. Kinh phí thực hiện 

Điều 18. Điều khoản thi hành 

Điều 19. Tổ chức thực hiện 

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua “Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025”./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH, Tư pháp; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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