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TP. Yen Bái, ngày 31 thong 7 nãm 2022 

Các chi, dáng bO trrc thuc, 
S A - A S MTFQ va cac to chuc chrnh tr - xa hçi thanh pho, 

Phông Van hóa - Thông tin thành ph& 
Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh pho, 
Ban tin Dáng bO thành phô, 
Trang Thông tin din tir thành ph. 

.5 V S .5 

Nhäm nãng cao han nCta nhtn thiirc cüa cap üy, chInh quyên và ngithi dan ye các 
chInh sách giãm nghèo, gop ph.n thc hin mvc  tiêu thng trwcng kinh t, dam bão an 
sinh xA hOi,  câi thin d?ii sng, thng thu nhp cUa nguM dan, to diu kin cho h 
nghèo, nguôi nghèo, cn nghèo tip cn mt cách tt that dn các djch vi xa hi co ban 
v y t, giáo diic, diu kin sng, thông tin, bâo him và trçi gi11p xã hOi...  Ban Tuyên 
giáo Thãnh üy phi hçip vói PhOng Lao dng Thuang binh và xa hOi thãnh ph biên tp 
tài 1iu tuyên truyn "KIt qua thrc hin myc tiêu giãm nghèo 6 thdng du näm và 

• 9 V • F F A F S ' F • S giazphap giup cac h9 thoat ngheo nam 2022 (co de cwong tuyen t?yen kern theo). 

D nghj các chi, dãng b trirc thuOc, co quan, don vj trin khai tuyên truyn sâu 
rng bang hInh thrc phU hçrp tói can bO,  dãng viên va các tang lap Nhãn dan thành phô 

S A A I A S V P V V va tiep tiic keu gpi sr ung hç, giup do cua cac co quan, don vl,  da phuong, cac doanh 
nghip phát huy tinh than doãn kêt, sirc m?nh  cüa ca h thông chinh trj, toàn xA hOi, 

A A S A F - V V* S A A S V cQng dong bang nhung hanh dçng thiet thirc, giup do cac h9 ngheo, hç cn ngheo thoat 
nghèo on djnh cuc song.!. 

Nai nhn: 
-Nhi.rkInhgri, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Tlnr&ng tWc  Thành üy, 
- Tnmg tam Chmnh trj TP, 
- Báo cáo viên Thanh üy, 
- Liiu BTGTU. 
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"Kt qua thirc hiên muc tie ( iãifl.hhè i'4 hang dâu näm và giãi pháp giüp các ho thoát nghèo nàm 2022 .
. . 

(Kern theo Co  cif1-  /BTGT1L/ ngày 3 1/7/2022 cua Ban Tuyên giao Thành uy) 

Thrc hin kê hoach cüa tinh giao cho (ii phô Yen Bái giãm t5' l hO nghèo toãn thnh phô nm 2022 so vói näm 2021 là 
0,38% (tuong duang giãm 117 hO ngheo). Thnh üy dã ban hành Chuong trInh hãnh dng s 32-CTriTU, ngày 3 1/12/2021 v tip 
tiic lath dao  có hiu qua cong tác giãm nghèo bn vIng giai do?n 2021-2025 và djnh hrnng dn nàm 2030; U' ban than dan thành 
ph ban hành K hoach  s 11 8-KHIUBND, ngày 28/02/2022 v thirc bin miic tiêu giãm nghèo bn vüng näm 2022. K hoach 
xac djnh rO trng hO giãm ngheo näm 2022, phãntIch cii th nguyen nhãn dn dn nghèo cüa mi hO,  ttr do d ra các giái pháp d 
ho trçi, giUp di các hO thoát nghèo, phãn công, gän trách nhirn cho tfrng Co quan, to chirc, các xä, phu&ng và các thãnh vién Ban 
Chi dao  cong tác giãm nghèo gan vOi trng hO gia dInh ci the. Den nay qua rà soát, dánh giá 6 tháng dâu näm ye cong tác giãm 
nghèo, có 79/117 hO dü diu kin thoát nghèo theo tiêu chi dánh giá da chiu theo quy djnh giai do?n 2021-2025, có 4 xã, phuing 
da thirc hin giái pháp hoãn thãnh 100% k hoach  näm (xã Giâi Phiên 9/9 hO, xa Minh Bâo 4/4 h, phung Nguyn Phüc 6/6 
hO, phuàng Dông Tam 4/4 hO).  Con ii xã, phithng v&i 38 hO tiép tic duqc quan thm chi dao,  giüp d bang nhiêu giái pháp dê 
dam báo thoát nghèo näm 2022. Cu th nhu sau: 

STT Danh sách các HO chira dü diu kiin thoit nghèo theo tiêu chI da chiu, giai doan  2021-2025 
và ngun Iyc cAn tip tc huy dng dA h trq tfr nay den cuói nàm 2022 

X Au Lâu: 1/6 hO 

1. Phm Thj An: HO cO 1 thành vien sinh nAm 1930, dang hiOng tr cAp thirbng xuyOn dói vài ngthi cao tui 360.000d. Ba An cO 7 ngtthi con (3 trai, 4 gai) da xay dimg gia 
dlnh và a riOng, dEu CO vic lam và diM kiOn kinh té on djnh, cO kM nang h trq me trong cuOc séng hang ngay. 
Giài phap thoát nghèo: Câc doàn the, Ban cong tác MT thôn tuyén truyAn, vn dng con cháu cO trách nhim phwig dtrOng và chäm sOc - Dr kiM hoãn thãnh T812022. 

2 XaVnPhu:3/8hO 

I. NguyM Hf1u Khang: HO gm 4 khAu, chU hQ Khang khuyAt tt dang htrOng trçr cAp hang tháng, vq là nguai phic vi,i, lam nông nghip; cO 02 con, 13 tui và 8 tui; hO khO 
khän ye nhà a. 
Giài phap thoât ngheo: H tr lam nhà (Cong an thành phO 40 triOu; Qu5' VNN x 5 triu) - Dr kiM hoàn thanh tha.ng 9/2022. 
2. Binh Thj Mai: HO góm 3 khAu, chO hQ di lam thuO, ch6ng bj tai nan  giao thông d cht, hin dang nuOi 2 con. CAn h trcl the BHYT hO ngheo, h trq cho vay yen phát triOn 
kinh tA, các doan thA giOp d. 
Giãi phap thoát nghèo: Các doàn the giOp d tIm vic lam on djnh (lam cOng nhân khucông nghip DAm Héng, lam thuO nha hang n uóng) - Di,r kiAn hoàn thãnh thang 9/2022. 
3. NguyM Vn Thi: HO gém 2 khAu, chU hO dang hLrâng tuât cOa vq, con trai sinh nAm 1982 dang huOng trçi cAp hang thang khuyAt tot. CAn hA trq lam nhà: HOi  chO thp do 
thãnh phô 50 triOu, qu5 vi ngtroi nghèo xA 5 triOu. 

Giái phap thoât ngheo: CAn hA trq lam nhà (HOi ch thp dO thành ph6 50 triu, qu vi nguai ngheo xA 5 triOu), hin da khi cong - Dr kiM hoàn thành thang 9/2022. 
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3 X Tuy LOc:  2/8 hO 

1. TrAn Van Xuyên: Hal vq chng khOng CO VlC lam 6n djnh, không cO kro'ng huu. 
Giài pháp h trcr: H trçc phât triên chàn nuOi, trOng trçt, h trçl cay con gi6ng, dê nghj tim ngun h kinh phi d mua trau - Dir kiên hoàn thành thang 10/2022. 
2. Nguyn Van Blnh: Hin a mt minh, nuôi 2 con khuyt tot. 
Giãi pháp thoát ngheo: Van dong vào trung tam cong tác xa hOi  Va bão trq xä hOi  hoc tim ngun ho tr viOc lam phi hp vài diêu kin gia dinh. 

4 Xã Tan Thinh: 4/10 hO 

1.Nguyn Thj Tam: Sinh näm 1932, hO cao tui, 01 khu; gia dinh cO 04 ngirOi con da trtrOng thành 0' riéng, diu kiên kinh th n djnh, dang hu0'ng trq c&p BHXH hang tháng, 
dat dai rng. 
Giãi pháp thoát nghao: Vn dOng con cháu cO trách nhiém chäm sOc, phung dtr0ng - DV kiun hoàn thành thãng 9/2022. 
2. Vu Thj Nhun: HO CO 01 khu 75 tu6i, gia dInh cO 4 ngixäi con dA tnrong thãnh 0' riéng, kinh tO on djnh. 
Giãi pháp h trq: Cn 4n dOng con cháu ye a cüng và CO trâch nhim phi,ing di.rng và chàm sOc (nhà cO dat rOng canh tác). 
3. Nguyn Thi Tho: HO CO 01 kMu; 42 tu6i; bj tai nan  giao thông nay dã hi phic nhung tinh than chiia 6n djnh, thiau k näng lao dOng  san xut. 
Gui pháp thoát ngheo: H trç UI van giOi thiu vic lam, d nghj thành phô h trçr lam nhà 0' khi Nhà nuàc thu hi dAt và bó tn tái djnh cLr cho gia dinh - Dr kiOn hoàn thanh 
tháng 11/2022. 
4. Vu Van ThAng: Sinh näm 1980; hO cOO! khAu bj tai nan  giao thông nay dA hi phi,ic, nhung s0'c khôe tinh thAn khOng n djnh, khong cO k5' nang lao dOng san xuAt. 
Giãi phap thoát nghOo: Huy dOng xA hOi  bOa dA hO trçn von lam an Nguôn 4n dOng: Ngan hang Agribank); de nghj thành phO h trç thi,rc hiOn Dr an da dang  hOa sinh kO (chän 
nuoi trâu, bO); vn dOng anh em dong hç giOp d, hLrOng dan cách lam an - Dir kiOn hoãn thành tháng 10/2022. 

5 Phu&ng Nguyn Thai HQc: 5/12 hO. 

1. Ngo Thj Thanh HiAn: HO cO 07 khAu, cO 03 ngu0'i trong dO tui lao dOng nhirng không có viêc lam n dlnh  (Ngheo tiOu chi thu nhp). 
Giãi phap thoãt nghèo: CAn ho tr vay v6n Ngan hang chinh sách dA chän nuOi, trOng trQt, phát triAn san xuât - Di,r kiOn hoan thành tháng 8/2022. 
2. VO Thj PhO: HO cO 02 khAu, 2 v ch6ng khOng CO viOc lam An djnh. 
Giãi phap thoát ngheo: Can tuyOn truyOn, 4n dOng vO 0' vth con dA chAm see, phing duang - Dir kiOn hoàn thành T9/2022. 
3. VO Thi LuyAn: Nhà cO 2 mc con, khOng cO viOc lam An djnh, Am yAu không cO khã nàng lao dOng (Ngheo tiOu chi thu nhp, thiAu vic lam An djnh). 
Giãi phap thoât nghOo: Can h tn vOn vay, cay giAng (QuA) dA trAng trQt (Nhà CO dat mc cho 3ha 0' xa Nam Ctrng) 
4. VO VAn YOn: HO cO 06 khAu, không CO viOc lam An djnh (Ngheo tiOu chi thu nhp, thiAu vic lam). 
Giãi phap thoât ngheo: Tim vic lam on djnh - Dir kiOn hoan thãnh tháng 8/2022. 
5. LO Thi Ty: Doàn Thanh niOn (Ngheo tiOu chi thu nhp). 
Giãi phâp thoât ngheo: HA trcl vOn giãi quyOt vic lam t?i  nhà, lam yang mA - Dij kiOn hoàn thanh tháng 8/2022. 

6 Phw&ng Yen Ninh: 2/8 hO 

1. Phm VAn Thlnh: NghOo tiOu chf nha a. 
Giãi phap thoát ngheo: S0'a cha nha 0' DT 50 m2 vài tAng kinh phi là 120 triu dong - Kinh phi cOa hO dA cO 60 tniOu, phu&ng hA trç kinh phi: 23 triu (QVNN 15.triOu, HOi 
CCB vn dOng  tfr các hOi  viOn ho trq 8.triOu) — kinh phi cOn tiOp tac  huy dOng ti anh, em con châu và cOng dOng sO tiM là 37 tniu - D,r kiOn th&i gian hoàn thanh thang 9/2022 
2. Chu Thj Mai: HQ ngLr0'i Cao tuAi ngoai 80 tu6i. 
Giài pháp thoãt nghOo: Vn dOng con châu cO trách nhiOm phic duong và vA a cung; phuing hA trcr gia dlnh phat tniOn chAn nuôi v tng qua vài tong kinh phI 6 tniu dAng tu 
qu9 Vi nguOi ngheo và xA hOi  hOa (Trong dO Quy VI ngix0'i ngheo phLtung: 5 triu; CTLNHH TiOn Dt hO trcr 1 triu); hA trcr thu yOu pham trj gia 500.000d (Qu thin tAm hA 
trçn). 

7 PhirOng Nam CLrOng: 9/14 hO 

1. VA Thanh Luang: SN 1966 - NghOo tiOu chi thu nhp, khOng cO khã nang lao dOng. HO gia dinh cO 3 khAu gAm: ChAng sinh 1965 bj khuyAt tt teo ca tay dang huOng trcr cAp 
BTXH 540.000 dAng; 02 con trai dOu dang lam lao dOng tir do tai HaNOi. 
Giâi phap thoát nghOo: Vn dOng 1 ngui con vA sinh sAng phiing dirng bO mc; tIm viOc lam cho ngu1i con sau khi vA vài bA mc. 
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2. Pham Hoang Dip: SN 1983 - H 04 khAu, ngheo tiOu chi nha ô. 
Giãi pháp thoát ngheo: Van dng gia dinh tr thoát ngheo - tim nguôn 4n dông h trcl sOa ch€ta nhà a - Du kién hoàn thành thãng 9/2022. 
3. Luu Thi Tuyêt: SN 1942 - Ho cao tui Gia dInh cO 5 khAu, nghèo tiêu chi thu nhâp. 
Giãi pháp thoãt ngheo: Ho s htrang trq cap bão tr x hOi  cho ngi.ri cao tui tCr 80 tui tth len, các ban nganh doàn th tuyên truyn con châu quan tam h tro' them - Dr kiên 
hoàn thành thang 9/2022. 
4. Ngo DoAn HOe: Gia dinh CO 3 khu - Chü ho sinhnäm 1970; vc sinh nàm 1973; hO thun nông - Ngheo tiêu chi thu nhp 
Giãi phap thoát ngheo: Dé nghi MTTQ h trçr con iông, các ban ngành doàn the quan tam h trci them k thuât trOng, khai thác nmg - Dr kien hoàn thành thang 9/2022 
5. Nguyen Thu Htr?ing: SN 1988- HO 3 khâu (Chong dà chêt) dang hLràng ch dO BTXH 360.000d6ng/thang, hai con dang tu6i an hoc, me dä di lam thuê san xuât cay nông 
nghip - Nghèo tiOu chi nhà a. 
Giãi pháp thoát ngheo: Tuyên truyên 4n dong hôi phi,i nO Va doàn thanh nién phtthng se h trçl ye nhân lrc Va dé nghj MTTQ thành phô h trq s&a chUa nhà - Dr kiên hoàn 
thành tháng 9/2022. 
6. Vu VAn Son: SN 1982- Gia dinh cO 2 khu, chMg di cai ngJiin, vçr lam vic ttr do bi bnh tiu dtng - Ngheo tiêu chl thu nhp, tiêu chi vic lam. 
Giãi pháp thoát ngheo: Tim vic lam cho Va - D kin hoàn thành tháng 9/2022 (Hin tai  anh Scm dA cai nghin và di lam An xa. Không thi.r&ng xuyOn ye nhà). 
7. Nguyn NgQC Ctr&ng: SN 1979- Gia dinh CO 3 khAu gm: Chü hO lam tr do, vq bj thAn kinh khong CO vic - NghOo tiOu chi nha 0. 
Giãi phap thoát nghOo: H tra lam nhà - Gia dinh dA dLrcrc bô mc cho dAt, anh em h trq ye nhân cOng, bô me cho 35 triu; Phtrmg và Mt t4n to qu6c thành phô se hO trq 12 
triu dng + Nhân cOng dáo mOng tháo d nhà. COn lai  gia dinh tlr vay mi.rn thOrn - Du kiOn hoàn thành thang 10/2022 
8. NgO Manh DCrc: Gia dinh cO 03 khAu - Ca hai vq chng cO là lao dng tr do nuOi 01 cháu sinh nAm 2020. Hin 2 vq chng trO, cO src khOe, chAng dang lam thq xay, vq m0i 
xin lam tai cong ty May Unico (Au Lau). Hin tai  gia dinh CO thu nhp On djnh. 
9. DO Hüu Thanh: G6m 1 khAu sinh nAm 1948 s6ng I mInh - NghOo tiOu chi thu nhp 
Giài phap thoát ngheo: Bô trI lam hqp dong bão v tai  qu5 tin diing phtring (thang 9). 

S PhuOng 11ng Ha: 4/6 hO 

1. Nguy&i VAn Ngc: SN 1954- HO cao tui - HAt tu6i lao dOng bnh tt - NghOo tiOu chithu nhp 
Giái phOp thoOt ngheo:- TuyOn truyOn, dng viOn con chOu phing dirOng bô mc (BCE) giOm ngheo hO trçi 3 triu; to cht'rc doàn the h trçi I triu) - Dij kién hoàn thành thang 
8/2022. 
2. Nguyn Duy KS':  SN 1932 - Già yAu - Ngheo tiOu chi thu nhp 
Giã phap thoát nghOo: D nghj huOn.g bão trci xA hOi  - Dr kiAn hoàn thành thang 8/2022 
3. Dtwng VAn Thai: SN 1974 - bi bOnh  hiAm nghOo - Ngheo tiOu chI nhà 0 
Giã phap thoãt nghOo: DO nghj hirOng BTXH, h trq lam nhà (Qu5 VNN phuOng 10 triu, M1TQ TP 20 triu, CTD vn dOng TP 32 triOu (Cty Son HOa 20 triOu, HOa Binh 12 
triOu) - Di,r kiAn hoàn thành thang 9 nAm 2022 
4. NguyAn VAn Thành: SN 1984- viOc lam không n dlnh - HO nghèo tiOu chi thu nhp. 
Giãi phap thoát ngheo: Tim vic lam, ho tra mua the BHYT - Dr kiOn hoàn thành thang 8/2022. 

9 PhirOng Hçp Minh: 1/4 hO 

1. Mai Thj Thu - Gia dlnh cO 02 khAu, chO hO khOng CO VC lam n djnh, thu nhp thAp - NghOo tiOu chi thu nhp 
Giãi phAp thoát nghOo: HO trq vay vOn, tim vic lam - Dr kiOn hoàn thành thang 8/2022. 

10 PhirOng YOn Thlnh: 3/10 hO 

1. LO Xuan Vit: HO cO 3 khAu - Chü hO mc TNXH, hai con nhO dang di hQc - Ngheo tiOu chi thu nhp, vic lam - 
Giãi phOp thoát nghOo: Chü hO dang trongth0i gian cai nghin tp frung, 02 con dtrc Ong bà nOi  (cO luong huu On dInh)  dOn vA chAin sOc nuOi duong; hO trq 3 triOu dong tir qu 
VNN phirOng dO muathO BHYT KCB; HO tr viOc lam (nhôm kinh) khi chO hO khOi nghiOn - Dr kiOn hoàn thành thang 9/2022. 
2. Nguyn Thj Hoa: HO CO 2 khAu, chü hO sac khOe yAu, con trai dang di hçc - Ngheo tiOu chi không có sOc khOe, thiAu hi,it lao dOng, thu nhap. 
Giài phap thoOt nghoo: 5 triu tir qu 'INN phuOng Va qu5 hOi  phi nft phLrOng dA mua 30 con gà gióng, mua d xanh lam giá d kinh doanh; hO trç tiOn din và mua the BHYT 
KCB; 4n dOng anh em hQ hang cO diAu kiOn ho trq thOrn dA cO thu nhp on djnh - Di,r kiOn hoàn thanh thâng 8/2022 
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3. Chu Qu& BAc: Ho 3 than khu, Va chng sirc khOe yu vic lam và thu nhp không n djnh con trai dang hQc ngh. Ngièo tiêu chi thu nhp và vic lam 
Giãi pháp thoãt nghèo: ChU h Vi pham phap luat bj tam  giam; vçi và con chU h d xin thrçic vic di lam cO thu nhp On djnh vtzçct chu&n ngheo (QuOt dQn xixâng gO và ban hang 
thuê); h tr 3 triu dong ti qu VNN phr&ng d mua the BHYT khám chUa bnh - D kiên hoàn thành thang 8/2022. 

i PhirOng Minh Tan: 4/8 hO 
1. L Van Nam: SN 1973- HO gia dInh không cO viOc lam 6n dlnh  thu nhp thp nuOi 2 con nhO và 1 me gia - Ngheo tiêu chi thu nhãp 
Giãi phâp thoát ngheo: Be nghj MTI'Q, 4n dOng to chirc, dan vj giOp d ho trq con gi6ng dé phát triôn kinh tê gia djnh, h trçc bão hiôm yte - Dr kiên hoàn thành thang 9/2022 
2. Trân Thi Djnh: Sn 1971 - scrc khOe yu, câc con than kinh khong on djnh, xong vn CO sCrc khoO lao dng - Nghao tiêu chi thu nhp 
Giãi chap thoát ngheo: Can giâi thiOu viéc lam, h trq hçc nghe và h tn BHYT, tién din thâp sang theo dlnh  mCrc hO ngheo - Di.r kién hoàn thành thâng 9/2022 
3. Trân Thj Oanh: SN 1977- 1am ngha ban bánh danuOi 2 con an hoc - Nghèo tiêu chi thunhp 
Gui phap thoát ngheo: D nghj ho trq hçc phi và BHYT cho 2 con nhO + tiên tiên din thäp sang theo djnh mic hO nghOo - Dtr kién hoàn thành thâng 9/2022 
4. Chu Thj Hông: SN 1971 - I mc nuôi con nhO an hQc, sic khOe yOu. 
Giãi pháp thoát nghOo: Can h trq hQc phi và BHYT cho hO gia dinh + tiOn tiM din thAp sang theo DM tfr qu VNN cCa phLrang - Dir kiOn hoàn thành thang 9/2022 
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