
HO! BONG NTIAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T'NH NINH BINH Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S6: 23/2020/NQ-HDND Ninh BInh, ngày 27 tháng 5 nám 2020 

NGH! QUYET 
Quy djnh chInh sách h trçr các di tirç'ng thuc h nghèo có thành viên 

là ngtrbi có cong vói each mng trên dja bàn tinh Ninh BInh 

HO! BONG NHAN DAN TINH NINH B!NH 
KHOA XIV, KY HQP THIJ 18 

Can ctLuat Td chtc chInh quyn djaphwong ngày 19 tháng 6 näm 2015, 
Can c& B5 Lugt Lao dQng ngày 18 tháng 6 näm 2012, 
Can cz Luat  Ngân sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nám 2015; 
Can ci Pháp lçnh wu däi ngwài có cong vO'i cách mgng ngày 29 tháng 6 

nám2005, 
Can cii' Pháp lnh tha dOi, bO sung mç$t sO diêu cüa Pháp lnh wu däi 

ngu'ô'i có cOng vO'i cách mgng ngày 16 tháng 7 näm 2012; 
C'àn th Nghj quyé't s 76/2014/QHJ3 ngày 24 tháng 6 nám 2014 cüa 

Quóc hi day mgnh thyc hin myc tiêu giám nghèo ben v1mg den nám 2020, 
Can c& Quylt djnh s 59/2015/QD-TTg ngày 19 tháng 11 näm 2015 cüa 

Thi twang ChInh phü ye viçc ban hành chuán nghèo tiêp cgn da chiêu áp dyng 
cho giai dogn 2016 - 2020, 

Xét T& frInh so' 32/7Tr- UBND ngày 22 tháng 5 nám 2020 cüa Uy ban 
nhán dan tinh ye viçc ban hành Nghj quyêt quy djnh chInh sách ho trç các dOi 
tu'Q'ng thuc ho nghèo có thành viên là ngw&i có cOng vó'i each mqng trên dja 
bàn tinh Ninh BInh; Báo cáo thám tra cña Ban Van hóa - Xâ hi, j2 kién tháo 
lun cüa dgi biêu H3i dOng nhân dan tInh tgi /9) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Quy djnh chInh sách h trçr các di ttrqng thuc h nghèo có 
thành viên là ngirô'i có cong vó'i cách mng trên dja bàn tinh Ninh BInh 

1. Bi tirçrng h trq 
Nguñ thuc h nghèo có thành viên là ngu1i có cong vâi cách mng quy 

djnh tai  khoân 1 Diêu 1 Pháp lnh sira dôi, bô sung rnt so diêu cüa Pháp lnh 
uu dãi nguñ có cong vói each mng näm 2012, bao gôm: 

a) D& ti.rcmg 1: Ngix?ii duói 15 tui; ngisii tü dü 15 tui là h9c sinh ph 
thông; ngisi tü dü 55 tuôi trâ len dôi vth nü, ngui tü dü 60 tuôi tr& len dôi v&i 
nam và không duqc hung các loai trq cap hang tháng. 

b) Di tilcmg 2: Ngui tü dü 15 tui trâ len dn dithi 55 tui di vói n& và 
den duói 60 tuôi dôi vói nam nhimg không có khâ näng lao dng hoc mt khã 
näng lao dng và không ducic hithng các loi trq cap hang tháng. 

c) ?i tuçing 3: Nguèri dang hithng trçi cp hang tháng b.ng hoc thp han 
mirc chuân nghèo theo quy djnh cüa Thu tuóng ChInh phü. 
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d) Di tllqng 4: Sinh viên dang theo h9c van bang thu nhât tai  các tm?mg 
Trung cap, Cao dang, Di h9c. 

2. Mfrc h trq 
a) Di tuçrng 1 và 2: H trçr h.ng tháng müc 1.000.000 dng/ngii&iJtháng d& 

vâi khu virc thãnh thj, müc 800.000 dong/ngu&iltháng dôi vài khu virc nông thôn. 
b) Di tucrng 3: Cp bü phn thiu hiit d b&ng müc 1.000.000 

dông/ngu?i1tháng dôi vth khu virc thành thj, müc 800.000 dông/ngi.thii'tháng dôi 
vâi khu c nông thôn. 

c) Di tuqng 4: H trçl h.ng tháng müc 1.000.000 dng/ngithi/tháng. 
3. Diu khoãn chuyn tip 
K tIr näm 2021 tr& di, khi d tui nghi hixu trong diu kiin lao dng bInh 

thuông thay dôi theo 1 trInh thI môc d tuôi 55 tuôi tr& len dôi vâi nü, 60 tuôi 
tr& len dôi v&i narn thuc dôi tuçlng duqc quy djnh tai  Diem a, Diem b Khoãn 1 
Diêu nay di.rçic diêu chinh thong 1rng; khi Thu tintng ChInhphü quyêt djnh thay 
dôi chuân h nghèo, thI müc ho trq quy djnh tai  Khoãn 2 Diêu nay cling thay dôi 
dam bâo cao han mirc chuân thu nhp h nghèo 100.000 dông!ngi.räi!tháng. 

4. Nguon kinh phi thirc hiçn 
Ngun ngân sách tinh. 
5. Thôi gian thtrc hin 
Tü tháng 6 näm 2020 dn ht näm 2025. 
Diu 2. T chfrc thirc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc thirc hin Nghj quyt nay. 
2. Thi.thng tric Hi dng nhãn dan tinh, các Ban cüa Hi ding nhân dan 

tinh, di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay. 
Ngh quy& nay dâ duçic Hi dng nhân dan tinh Ninh BInh khóa XIV, k5' 

h9p thu 18 thông qua ngày 27 tháng 5 nàm 2020 và có hiu hrc thi hành k tr 
ngày 08 tháng 6 nàm 2020.!. '4 

Noi nhin: 
- Uy ban Thixàng vi Quoc hOi,  ChInh phü; 
- Cixc kim tra YB QPPL — B Tu phap; 
- Các B: Lao c1ng — TB&XH, Tài chInh; 
- Ban Thu?mg vi1 Tinh üy; 
- Doàn dai  biêu Quoc hOi  tinh; 
- TT HDND, UBND, UBMTI'QVN tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Các dai  biêu HDND tinh khoá X1V; 
- Yän phOng: Tinh üy, HDND tinh, UBND tinh; 
- Các S&: Lao dOng  — TB&XH, K hoch và Dâu tu, 
Tài chInh; 
- U HDND, UBND, UBMTTQVN các huyn, TP; 
- Website ChInh phü; 
- Cong báo tinh, Dài PT-TH tinh, Báo Ninh BInh; 
- L.ru: YT, P.TH. 
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