UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1851 /UBND-LĐTBXHDT

Hữu Lũng, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

V/v trợ giúp xã hội, cứu đói dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 với mức độ
lan rộng và gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; nhiều hộ gia
đình rơi vào tình trạng khó khăn, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc
thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa.
Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, hỗ trợ Tết cho những hộ có hoàn
cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu đói, góp phần ổn định đời sống Nhân dân trong
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 trên địa bàn huyện,
Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo thực
hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác trợ giúp xã hội năm 2021,
đặc biệt là công tác hỗ trợ gạo thiếu đói, công tác chăm lo Tết cho người có
công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch
thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
2022. Đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa
phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm
ai cũng có Tết, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong dịp Tết.
2. Chỉ đạo rà soát, thống kê, lập danh sách số hộ, số khẩu có nguy cơ
thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 để có
phương án trợ giúp.
Yêu cầu việc rà soát phải được thực hiện công khai, chặt chẽ, chính xác từ
thôn, khu phố theo đúng quy trình:
- Trưởng thôn, khu phố rà soát lập danh sách hộ gia đình thiếu đói cần hỗ
trợ (Các hộ có nguy cơ thiếu đói đứt bữa, thiếu ăn trong dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022 cụ thể là những hộ như sau: Là hộ nghèo, hiện nay trong nhà
đang thiếu lương thực; không có tài sản, vật dụng có giá trị bán để mua lương
thực sinh sống trong dịp Tết).
- Tổ chức họp thôn, khu phố (hoặc đại diện các tổ chức có liên quan trong
thôn) để bình xét hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thiếu đói, lập danh sách
(Theo mẫu kèm theo Công văn này) gửi UBND xã, thị trấn.
- UBND các xã, thị trấn họp hội đồng xét duyệt, thẩm định kết quả, lập
danh sách số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp
hạt đầu năm 2022 (Theo biểu đính kèm công văn này).
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3. Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tổng hợp nhu cầu
trợ giúp thiếu đói dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022 của
các xã, thị trấn; báo cáo, đề xuất UBND huyện và UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung, thời gian nêu
trên và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (Qua phòng Lao động, Thương binh, Xã
hội - Dân tộc) chậm nhất ngày 17/12/2021. Quá trình triển khai thực hiện có vấn
đề gì vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội Dân tộc huyện để thống nhất thực hiện, số điện thoại liên hệ: 0205.3826.413
hoặc 0205.3825.753./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện uỷ (B/c);
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Các CQ chuyên môn, ĐVSN huyện;
- UBMTTQ và các TCCT-XH huyện;
- CT, PCT (VX) UBND huyện;
- Lưu: VT.
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