Về chỉ tiêu cụ thể, kế hoạch nêu rõ trong năm 2018, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố sẽ huy
động nguồn lực để giúp 550 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (CHCĐBKK) thoát nghèo; đồng thời,
giảm 1,55% hộ nghèo (3.930 hộ) và 0,84% hộ cận nghèo (2.140 hộ) trên tổng số hộ dân cư.
Đảm bảo 100% số hộ nghèo, hộ nghèo CHCĐBKK đang ở nhà tạm, nhà cấp 4 xuống cấp bị hư hỏng nặng
và thiếu hụt về diện tích nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, bố trí chung cư; 100% hộ nghèo, hộ
nghèo CHCĐBKK, hộ cận nghèo được trợ giúp xã hội và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế,
chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý miễn phí.
Cùng với đó, lồng ghép vào các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; cho vay với lãi suất
ưu đãi; xây dựng và nhân rộng các mô hình giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo; hỗ trợ sinh kế
phù hợp tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập.
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TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

