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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, các huyện, thành phố đã thực 

hiện tốt công tác trợ giúp xã hội; thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, đối tượng bảo 
trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp kịp thời các hộ gia đình thiếu lương 
thực, không để người dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời điểm giáp 
hạt. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, hiện nay đời sống của Nhân dân 
ở một số nơi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân 
tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

Để thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, hỗ trợ Tết cho những hộ gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu đói, góp phần ổn định đời sống Nhân dân 
trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và thời điểm giáp hạt đầu năm 2020 trên địa 
bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ 
đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác trợ giúp xã hội năm 2019, 
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 Canh Tý 2020, bảo đảm mọi 
người, mọi nhà đều được hưởng Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh. 

2. Chỉ đạo rà soát, thống kê, lập danh sách số hộ gia đình, nhân khẩu có 
nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời điểm giáp hạt đầu năm 2020 
để có phương án trợ giúp (theo mẫu 5a, 5b ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 
số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và biểu mẫu đính kèm Công văn này). Yêu 
cầu việc rà soát phải được thực hiện công khai, chặt chẽ, chính xác từ thôn, bản, 
khối phố theo đúng quy định.  

3. Thực hiện việc chi trả kịp thời trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội 
theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Thông tư 
liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC. 
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4. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn bảo đảm xã hội của tỉnh đã được 
cân đối cho các huyện, thành phố. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà 
nước, các huyện, thành phố chủ động huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm,... để trợ giúp cho các đối tượng. Trong trường 
hợp ngân sách địa phương không đáp ứng đủ, yêu cầu UBND các huyện, thành 
phố kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội) xin ý kiến chỉ đạo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ 
đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo kết quả về Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội (email: phongbtxhls@gmail.com) chậm nhất ngày 
16/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các Sở: LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KGVX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
 



UBND HUYỆN/THÀNH PHỐ…..  
 

BIỂU BÁO CÁO RÀ SOÁT VÀ PHƯƠNG ÁN TRỢ GIÚP 
HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐÓI TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ VÀ GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2020 

(Kèm theo Công văn số 1278  /UBND-KGVX, ngày 04  /12/2019 của UBND tỉnh) 
 

Số 
TT 

Xã/phường/         
thị trấn 

Thiếu đói 
dịp Tết 

Nguyên đán 
01 tháng 

Đối tượng cần trợ giúp thiếu đói giáp hạt đầu năm 2020 Phương án trợ giúp            
(ĐVT: kg gạo) 

Tổng số Tổng số 

Tổng 
lương 
thực 
(kg 
gạo) 

Số tháng 

Số 
hộ 

Số 
nhân 
khẩu 

Số 
hộ 

Số 
nhân 
khẩu 

01 tháng 02 tháng 03 tháng 
Tết Nguyên 

đán 
Giáp hạt 

Hộ 
Nhân 
khẩu 

Hộ 
Nhân 
khẩu 

Hộ 
Nhân 
khẩu 

Ngân 
sách 

huyện

Tỉnh  
hỗ 
trợ 

Ngân 
sách 

huyện 

Tỉnh 
hỗ trợ 

A B 1 2 
3= 

(6+8+
10) 

4 = 
(7+9+

11) 

5=(7*15
+9*30+ 
11*45) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

                              

                              

                              

Cộng                
Ghi chú: Phương án trợ giúp gạo = Số nhân khẩu  x 15kg gạo/nhân khẩu/tháng x số tháng.  
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