
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN THANH KHÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-PLĐTBXH 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 93/2022/NQ-HĐND 

Thanh Khê, ngày        tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; 

- UBND các phường thuộc quận. 

 

Thực hiện Công văn số 141/SLĐTBXH-BTXH&TE ngày 19 tháng 01 năm 

2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố về việc hướng dẫn triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND, UBND quận đề nghị Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội quận và UBND các phường triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Chính sách hỗ trợ người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động 

1.1. Đối với hồ sơ giải quyết mới 

a) Đối tượng 

+ Là người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động có thời gian công tác thực 

tế dưới 15 năm và thời gian công tác quy đổi từ đủ 15 năm trở lên, nay đã hết tuổi 

lao động theo quy định; 

+ Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình 

theo chuẩn của thành phố theo Nghị quyết số 76/2021/NQ-HĐND ngày 

17/12/2021 của HĐND thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025; 

+ Hiện đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú tại địa phương. 

b) Chính sách hỗ trợ 

+ Trợ cấp xã hội hàng tháng với hệ số 2,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội 

theo quy định hiện hành của thành phố;  

+ Được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định; 

+ Hỗ trợ chi phí mai táng khi chết bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo 

quy định hiện hành của thành phố. 

c) Trình tự thủ tục thực hiện 

Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 tại 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; Điều 11 tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 

hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Mẫu tờ khai tại Phụ lục I kèm theo. 
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d) Thời điểm hưởng chính sách: Kể từ thời điểm UBND quận ban hành 

quyết định hỗ trợ. 

1.2. Đối với các trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp mất sức lao 

động theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND 

thành phố về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND 

- Trường hợp đối tượng đủ điều kiện và thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình chuẩn thành phố theo quy định hiện hành và có 

trong danh sách quản lý được UBND phường quyết định công nhận thì hoàn 

chỉnh bổ sung hồ sơ theo quy định và ban hành Quyết định điều chỉnh hỗ trợ 

hàng tháng theo mức quy định tại Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND. Thời 

điểm hưởng trợ cấp hằng tháng và truy lĩnh chênh lệch từ tháng 01/2023. 

- Trường hợp đối tượng không nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố theo quy định hiện 

hành nhưng đủ điều kiện bổ sung phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức 

sống trung bình theo chuẩn của thành phố sau khi rà soát, đánh giá lại thì tiếp tục 

giải quyết hưởng. Thời điểm hưởng kể từ ngày ban hành Quyết định điều chỉnh 

hỗ trợ hàng tháng sang mức mới theo quy định tại Nghị quyết số 93/2022/NQ-

HĐND (đối tượng này được nhận trợ cấp tháng 01 và tháng 02/2023 theo quy 

định tại Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND, hưởng trợ cấp từ tháng 3/2022 theo 

quy định tại Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND và không được nhận tiền truy 

lĩnh). 

- Trường hợp đối tượng không nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố theo quy định hiện 

hành sau khi đã rà soát, đánh giá lại thì được hưởng trợ cấp đến hết tháng 02/2023 

theo mức quy định tại Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND. Đồng thời, UBND 

phường tiến hành tổ chức đối thoại và giải thích cho gia đình biết tạo sự đồng thuận 

và lập hồ sơ thôi hưởng kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

2. Chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người mắc bệnh hiểm nghèo 

2.1. Đối tượng và điều kiện xét hưởng 

Người bị bệnh hiểm nghèo (danh mục các bệnh hiểm nghèo theo quy định) 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của thành 

phố Đà Nẵng.  

2.2. Chính sách hỗ trợ 

Hỗ trợ khẩn cấp chi phí điều trị bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo 

quy định hiện hành của thành phố. 

Ngoại trừ những người bị bệnh ung thư, suy thận mãn chạy thận nhân tạo 

thuộc hộ nghèo và người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn 

cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp thường xuyên theo quy định tại Nghị quyết 

số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng về 

chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng, Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 11/8/2016 của Hội đồng 
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nhân dân thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối 

với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…). 

2.3. Trình tự thủ tục thực hiện 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; Mẫu tờ 

khai tại Phụ lục II kèm theo và giấy tờ bệnh viện xác nhận  

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 

Thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND quận giải quyết các hồ sơ hỗ trợ khẩn 

cấp cho người mắc bệnh hiểm nghèo và giải quyết mới hồ sơ hỗ trợ người 

ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động theo đúng đối tượng, mức hỗ trợ, thành 

phần hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết theo quy định. 

Tham mưu UBND quận ban hành Quyết định điều chỉnh hỗ trợ hàng tháng 

theo mức quy định tại Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND đối với các trường 

hợp đang hưởng theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND đủ điều kiện tiếp tục 

hưởng và ban hành Quyết định thôi hưởng trợ cấp hàng tháng đối với các trường 

hợp không đủ điều kiện tiếp tục hưởng sau khi tiếp nhận hồ sơ của UBND 

phường. 

Hướng dẫn UBND các phường nội dung thực hiện nếu có vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện. 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện và 

tham mưu UBND quận báo cáo kết quả thực hiện chung với công tác bảo trợ xã 

hội về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố theo quy định. 

3.2. Đối với UBND các phường 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung chính sách quy định tại Nghị quyết số 

93/2022/NQ-HĐND đến cán bộ, công chức và nhân dân được biết để tổ chức 

triển khai thực hiện bảo đảm các đối tượng đủ điều kiện theo quy định đều được 

hưởng các chính sách, tránh bỏ sót đối tượng. 

Thực hiện và hướng dẫn đối tượng người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao 

động đề nghị giải quyết mới và người mắc bệnh hiểm nghèo đề nghị hỗ trợ khẩn 

cấp thực hiện đúng đối tượng, thành phần hồ sơ, quy trình và thời gian giải 

quyết. 

Đối với các trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp mất sức lao động theo 

Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND thành phố về 

việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND thì giải quyết như sau: 

- Rà soát, xác định lại các đối tượng đủ điều kiện và thuộc gia đình hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình chuẩn thành phố theo quy định 

hiện hành và có trong danh sách quản lý được UBND phường quyết định công 

nhận thì hoàn chỉnh hồ sơ (gồm: mẫu tờ khai theo phụ lục I và văn bản đề nghị 
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của UBND phường) gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước 

ngày 20 tháng 02 năm 2023. 

- Đối với các trường hợp không nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố theo quy định hiện 

hành thì tổ chức rà soát, đánh giá theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

04/7/2022 của UBND thành phố về triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm và xác định hộ có mức sống trung binh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng và Hướng dẫn số 2356/HD-SLĐTBXH ngày 05/9/2022 của Sở lao 

động - Thương binh và Xã hội. Theo đó: 

+ Trường hợp đối tượng đủ điều kiện, bổ sung phát sinh hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức trung bình theo chuẩn của thành phố thì tiếp tục giải quyết được 

hưởng hoàn chỉnh hồ sơ (gồm: mẫu tờ khai theo phụ lục I và văn bản đề nghị 

của UBND phường) gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước 

ngày 25 tháng 02 năm 2023. 

+ Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ có mức trung bình theo chuẩn của thành phố thì lập văn bản đề nghị thôi hưởng 

trợ cấp và giảm thẻ bảo hiểm y tế kể từ thời điểm ngày 01 tháng 3 năm 2023 gửi 

về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận. Đồng thời, tiến hành tổ chức 

đối thoại và giải thích cho gia đình biết tạo sự đồng thuận. Thời hạn hoàn thành 

trước ngày 25 tháng 02 năm 2023. 

Hằng năm, tiến hành rà soát đối tượng người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao 

động (có thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình) để điều chỉnh, bổ 

sung tăng giảm kịp thời để giải quyết đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn triển khai một số nội dung của Nghị quyết số 

93/2022/NQ-HĐND, UBND quận đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội quận và UBND các phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Quận ủy; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Lưu: VT, PLĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Hữu Công 
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Phụ lục I 

(áp dụng cho người mất sức lao động) 

(Kèm theo Công văn số          /PLĐTBXH-BTXH ngày     tháng 02 năm 2023 của UBND 

quận Thanh KHê 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 (Kèm theo Nghị quyết số       /2022/NQ-HĐND ngày     tháng   năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng) 

 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

  

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):.........................................................Nam/Nữ:.......... 

Ngày/tháng/năm sinh: …...../….…../……….. Giới tính:............ Dân tộc:.................. 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số hoặc mã định danh ........................................ 

cấp  ngày …..../ ……./…………Nơi cấp:…………………………………………. 

2. Hộ khẩu thường trú:............................................................................................... 

Hiện đang ở tại địa chỉ:……........................................................................... 

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

4. Thuộc hộ nghèo □, hộ cận nghèo □, hộ có mức sống trung bình □  

5. Quyết định ngừng hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng số:………/QĐ-BHXH ngày 

……..tháng…….. năm…………của Bảo hiểm xã hội tỉnh ……………………… ……; trong 

đó:  

- Nghỉ mất sức lao động từ tháng……năm …….; 

- Có thời gian công tác quy đổi:………..năm……tháng; 

- Thời gian hưởng trợ cấp mất sức lao động theo quy định:…….năm……tháng; 

6. Đang hưởng chính sách trợ cấp (nêu cụ thể các chính sách, số tiền đang 

hưởng)…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, 

tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

 Thông tin người khai thay  

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:. 

Ngày cấp:................................ 

Nơi cấp:................................... 

Mối quan hệ với đối tượng:............................. 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ 

thông tin người khai thay) 
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Địa chỉ: ……………………… 

 XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

  

Ủy ban nhân dân xã/phường đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác 

nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) .......................... là đúng. 

  

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục II 

(áp dụng cho người bị bệnh hiểm nghèo) 

(Kèm theo Công văn số          /PLĐTBXH-BTXH ngày     tháng 02 năm 2023 của UBND 

quận Thanh KHê 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ GIÚP XÃ HỘI 

 (Kèm theo Nghị Quyết số       /2022/NQ-HĐND ngày     tháng   năm 2022 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đà Nẵng) 

 

 

THÔNG TIN CỦA ĐỐI TƯỢNG 

  

1. Họ và tên (Viết chữ in hoa):.........................................................Nam/Nữ:.......... 

Ngày/tháng/năm sinh: …...../….…../……….. Giới tính:............ Dân tộc:.................. 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số ................................................................. 

cấp  ngày …..../ ……./…………Nơi cấp:…………………………………………. 

2. Hộ khẩu thường trú:............................................................................................... 

Hiện đang ở tại............................................................................................. 

3. Có thẻ BHYT không? □ Không □ Có 

4. Thuộc hộ nghèo □, hộ cận nghèo □, hộ có mức sống trung bình □  

5. Đang bị bệnh: Nêu rõ đang bị bệnh gì theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền; 

đã và đang điều trị tại đâu)…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

….. 

6. Đang hưởng chính sách trợ cấp (nêu cụ thể các chính sách, số tiền đang 

hưởng)…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai không đúng, 

tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. 

  

Thông tin người khai thay 

Giấy CMND hoặc Căn cước công dân số:. 

Ngày cấp:................................ 

Nơi cấp:................................... 

Ngày .... tháng .... năm ... 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên. Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ 

thông tin người khai thay) 
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Mối quan hệ với đối tượng:............ 

Địa chỉ: ……………………… 

  

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

 

Ủy ban nhân dân xã/phường đã tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các giấy tờ kèm theo và xác 

nhận thông tin cá nhân nêu trên của ông (bà) .......................... là đúng. 

  

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

Ngày .... tháng .... năm ... 

CHỦ TỊCH 
(Ký tên, đóng dấu) 
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