
HOI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH BA R!A  - VU]4G TAU Dc 1p - Ti,r do - Hanh phüc 

S: 0 /NQ-HDND Ba Rja - VIng Tàu, ngày t5  tháng 8 nãm 2021 

NGIII QTJYET 
V chInh sách h trçi cho ngirôi dan tinh Ba Ra - Vflng Tan dang & ti các 
dla phu'o'ng áp ding bin pháp giãn cách xä hi theo Chi thj s 16/CT-TTg 

ngày 31 tháng 3 näm 2020 cüa Thu ttróng ChInh phü 

THIRNG TRIIC HQI BONG NHAN DAN T!NEI BA RjA - VUNG TAU 

Can czLut Td chic chInh quyn djaphuviig ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Cván  ci Lut Si'ta &i, bo sung mt so2  diu cia Lut To2  chjc C'hInh phü và 
Lut T chjc chInh quyn djaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can ciNghj quyê't so' 86/NQ-P ngày 06 tháng 8 nám 2021 cla C'hInhphi 
v các giái pháp cp bach phông, chng djch bnh Govid-19 d thrc hin Nghj 
quylt s 30/2021/QHJ5 ngày 28 tháng 7 nám 2021 cia QuO'c h5i khóa XV, 

Xét Ta trInh so1  141/7Tr-UBND ngày 20 tháng 8 nàm 2021 cla Uy ban 
nhân dan tinh và T& trInh s 146/7Tr-UBND ngày 24 tháng 8 nám 2021 cza Uy 
ban nhán dan tinh diu chinh Ta trInh sO' 141/TTr-UBND v ban hành chInh sách 
h trçl cho ngu&i dan tinh Ba Rja - VIng Tàu a'ang & tgi các dja phuvng thcc hin 
gian cách xâ h5i theo Clii thj sO' 16/CT-7Tg ngày 31 tháng 3 näm 2020 cia Thi 
tuóng ChInhphñ; Báo cáo thdm tra sO' 116/B C-VHXH ngày 24 tháng 8 nám 2021 
cña Ban Van hóa - Xâ h5i H5i dng nhân dan tinh. 

QUYET NGII!: 

Biu 1. Phm vi diu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh chinh sách h trçi cho ngu?i dan tinh Ba Rja - 
Ving Tàu dang 6 ti các dja phrnmg áp ding bin pháp giãn cách xã hi theo CM 
thj s 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 nm 2020 cüa Thu tuâng Chmnh phü không trâ 
ye dja phuxmg. 

Biu 2. IMi ttrçrng htrçr 

Ngixà'i có h khu thrông tth ti tinh Ba Rja - Vung Tàu dang i tai các tinh, 
thành phô dang áp d1ing bin pháp giãn each xâ hi theo Chi thj s 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 cüa Thu ttthng ChInh phü không tr& v dja phuang. 
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Diu 3. Ni dung và cách thtrc h trçr 

1. Nguyen tc h trq: Bâo dàmkjp th&i, dung dôi ti.rqng, cong khai, minh 
b.ch, không d lçri diing, tri1c lçi chInh sách và mi dôi tuçmg chi duçic huàng 
mt ch d h trçi 01 1.n theo thñ gian quy djnh t.i Nghj quyêt nay. 

2. Mfrc h trçr: 1.000.000 dng/nguii. 

3. Thôi gian th,rc hin h trçr: hr ngày Nghj quy& có hiu 1irc den bet 
ngày 31 tháng 10 nm 2021. 

4. Hlnh thu'c h trq: H trg trrc tip cho nguñ dan b.ng hmnh thüc chuyn 
tin qua djch vi him chInh, chuyn khoãn qua tài khoãn ngãn hang hoc các hmnh 
thüc khác theo quy djnh cUa pháp lu.t. 

5. 111 so', trInh tiy, thu tiic h trçr 

- Dai  din gia dInh di tucrng dirçic h trçi có to khai (theo mu s 01 kern 
theo Ngh quyt nay) gui TnrOng thôn, âp, khu ph, khu dan cu noi thuOng trü. 

- TnrOn thôn, .p, khu phi, khu dan cu có trách nhim tng hqp danh sách 
gui 1Jy ban nhãn dan các xã, phuOng, thj fran (di vOi huyn Con Dâo là Phông 
Lao dng - Thucrng binh vàXâ hi) nci d6i ti.rçing có h kh.0 thuOng 1ri1 (theo 
mu s 02 kern theo Nghi. quyêt nay). ThOi gian thirc hin 01 ngày lam vic. 

- Uy ban nhán dan các xA, phu?mg, thi tr.n (trO huyn Con Dâo) có trách 
nhim: xác nhn di ti.rçing có h kh.0 thuOng tri1 ti dja phucing và hin không 
sinh sang tai  dja phucmg; l.p danh sách di tuçrng dU diu kin h6 trçY Va có van 
ban gui Phông Lao 4ng - Thucrng binh và Xã hi. Th?yi gian thirc hin 01 ngày 
lam vic. 

- Phàng Lao dng - Thucmg binh và Xã hi có trách nhim th..m djnh, trInh 
Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph quyt djnh h trç. Th&i 
gian thirc hin 01 ngày lam vic. 

- ChU tjch Uy ban nhãn dan các huyn, th4 xã, thành ph xem xét, quyt 
dnh h trçi. ThOi gian thirc hin 01 ngày lam vic. 

ph& 6. Co quan thiyc hin chi trã: Uy ban nhãn dan các huyn, thi xA, thành 

7. Kinh phi thiyc hin: Do ngãn sách nhà nuOc dam bão theo phãn c.p 
quàn l ngãn sách nhà nuOc hin hành. 

Diu 4. To chüc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhãn dan tinh t chuc trin khai, huOng dn, thirc hin Nghi 
quyt nay và báo cáo kêt qua thc hin v ThuOng trçrc Hi dông nhân dan tinh. 

2. Các Ban Hi dng nhãn dan, các T d.i bik Hi dng nhân dan và các 
dai biu Hi dOng nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quy& nay. 



t Thanh 
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3. D nghj Uy ban M.t trn T quc Vit Nam tinh và các t chirc thành 
viên phôi hçip tuyên truyn, ph bin và giám sat vic thirc hin chInh sách h trq 
theo Ngh quyt nay. 

4. Thii?mg trirc Hi dng nhãn dan tinh báo cáo vic ban hành Nghj quyt 
ti kr hçp Hi dông nhân dan tinh gn nhât. 

5. Các co quan, don vi có lien quan chiu  trách nhim thi hành Nghj quyt 
nay. 

6. Trong qua trinh trin khai th11c hin, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, 
thành phô nêu có khó khan, \rlr&ng mc d nghj có vn ban gui S& Tài chInh, Sâ 
Lao dng - Thucmg birth và Xâ hi tong hçip, báo cáo Uy ban nhân dan tirth xem 
xét, quyêt djnh. 

Diu 5. Diu khoãn thi hành 

Ng quyt nay co hiu 1irc thi hành th ngày k3,r thông qua.!. 

Noi nhân: TM. TH1f5NG TRU'C HDND 
- Nhu Diu 4; : T!CH 
- TTr. Tinhüy (b/c); 
- TFr HDND tinh; 
- Các si, ban, ngành thuc tinh; 
- TTr.HDND, UBND các huyn, thj xA, thành ph6; 
- Trung thin Cong báo - Tin h9c tinh; 
- Website HDND tinh; 
- Báo Ba Ria - Vüng Tàu, Dài PT-TH tinh; 
- Luu: VT, CTJ-ID. 
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