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KẾ HOẠCH 

Hỗ trợ hộ gia đình người có công nâng cao mức sống  

đảm bảo 100% hộ người có công có mức sống từ trung bình trở lên 

  

Căn cứ Công văn số 1560/VP-KGVX ngày 26/4/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc hỗ trợ người có công nâng cao mức sống, 

đảm bảo mục tiêu 100% hộ gia đình người có công có mức sống trung bình trở 

lên. UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Cụ thể hóa các nội dung, giải pháp đối việc hỗ trợ người có công nâng 

cao mức sống, bảo đảm người có công có mức sống trung bình trở lên, phấn đấu 

đến hết năm 2021 đảm bảo 100% hộ người có công có mức sống trung bình trở 

lên không còn hộ người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.  

2. Kế hoạch phải được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, có sự 

phối hợp chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể Nhân dân và toàn 

xã hội; lồng ghép với thực hiện các chương trình, đề án khác để phát huy tối đa 

nguồn lực đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nội dung 

 Hỗ trợ người có công nâng cao mức sống, bảo đảm người có công có 

mức sống trung bình trở lên, cụ thể: Căn cứ kết quả rà soát mức sống của các hộ 

gia đình người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên địa bàn huyện vào 

tháng 3 năm 2021 của Phòng lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, rà soát 

lại nguyên nhân rơi hộ cận nghèo và chỉ tiêu thiếu hụt của từng hộ để có kế 

hoạch hỗ trợ cụ thể (02 hộ cận nghèo tại xã Yên Thịnh và xã Hữu Liên). Trong 

đó thực hiện lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, các phong trào “Đền 

ơn đáp nghĩa” nhằm đồng bộ với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối 

tượng, địa bàn. 

Tập trung nguồn lực ưu tiên hỗ trợ 02 hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. 

2. Giải pháp 

Vận động ủng hộ chương trình xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” căn cứ 

thực tế thiếu hụt để trích quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng hoặc sửa chữa 

nhà ở cho người có công, sử dụng có hiệu quả, thiết thực quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa” để giúp đỡ các hộ gia đình người có công.   
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Căn cứ vào chỉ tiêu thiếu hụt của từng hộ cận nghèo để vận động các tổ 

chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận hỗ trợ hoặc đỡ đầu hộ 

gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà 

ở, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin… 

Từ đó, để người có công được cải thiện về điều kiện sống và ổn định mức sống 

bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.  

Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác giảm 

nghèo tại các xã, thị trấn nhất là các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Qua đó, góp phần thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm 

nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên không để phát sinh hộ nghèo đối với 

người có công. Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện tốt chính sách giảm 

nghèo bền vững, chính sách an sinh xã hội khác để trợ giúp đối với hộ người có 

công được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.  

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021. 

- Cơ quan chủ trì: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc. 

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban, ngành, cơ quan liên quan, UBND 

các xã, thị trấn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, 

Hội Chữ thập đỏ huyện, các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn thực 

hiện kế hoạch này. 

Căn cứ kết quả rà soát mức sống của các hộ gia đình người có công đang 

hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn huyện vào tháng 3 năm 2021, phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn đặc biệt là xã Yên Thịnh và xã Hữu Liên có phương 

án hỗ trợ cụ thể.  

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể và 

Hội chữ thập đỏ huyện 

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện tổ 

chức tuyên truyền, hỗ trợ và vận động các các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ 

trợ người có công đến hết năm 2021 đảm bảo 100% hộ người có công có mức 

sống trung bình trở lên, không còn hộ người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020. 

 3. UBND các xã, thị trấn  

Thực hiện tốt công tác quản lý người có công trên địa bàn, kịp thời phát 

hiện hộ người có công có nguy cơ rơi nghèo, cận nghèo để có phương án giải 

quyết. 

Lưu ý: Riêng UBND xã Yên Thịnh (gồm 01 hộ cận nghèo) và UBND xã 

Hữu Liên (gồm 01 hộ cận nghèo), chủ trì rà soát lại nguyên nhân hộ người có 
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công thuộc hộ cận nghèo và chỉ tiêu thiếu hụt của từng hộ để phối hợp với các 

cơ quan liên quan có kế hoạch hỗ trợ cụ thể, thực hiện xong trong năm 2021. 

Trên đây là Kế hoac̣h Hỗ trợ hộ gia đình người có công nâng cao mức 

sống đảm bảo 100% hộ người có công có mức sống từ trung bình trở lên của 

UBND huyện, yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, đề nghị 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện và các cơ quan 

liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.  

 

  Nơi nhận:                                                                        
- Sở LĐTB&XH (b/c);  
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);                                                          

- CT, PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

 

 

                 Trần Quốc Phong  
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