
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KGVX   Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v rà soát, chủ động phương  

án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai, bảo đảm 

ổn định đời sống Nhân dân trong 

điều kiện dịch bệnh Covid-19 

 

 

 

          Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 1583/LĐTBXH-BTXH ngày 01/6/2021 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, chủ động phương án trợ giúp 

xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh chỉ đạo như 

sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ theo dõi thường xuyên diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các diễn 

biến thiên tai như: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, 

sạt lở đất, nước dâng, nắng nóng, hạn hán, mưa đá, các loại thiên tai khác qua 

các phương tiện thông tin đại chúng để phối hợp với thường trực Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch, thường trực Ban Chỉ đạo về phòng chống thiên tai các cấp 

thông báo, hướng dẫn kịp thời các cấp chính quyền, người dân chủ động phòng 

ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đời sống dân sinh.  

Song song việc triển khai ứng phó với dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo, rà 

soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai phù hợp 

theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả trong điều 

kiện sự hỗ trợ từ bên ngoài gặp nhiều hạn chế, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho 

người dân tại các khu vực cách ly do dịch bệnh và dự kiến nơi sơ tán cho người 

dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo 

thân nhiệt, phân loại các đối tượng. 

2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền 

thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chỉ 

đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân 

về kỹ năng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là các hoạt động lồng ghép 

hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trong 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Huy động nguồn lực tại chỗ cứu trợ kịp thời 

cho người dân, ổn định đời sống trước, trong và sau thiên tai; hướng dẫn Nhân 

dân chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh 

và các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến.  
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3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ sở trợ giúp 

xã hội và các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội khác trên địa bàn thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ, nhân viên và các đối 

tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở cơ sở theo đúng quy định của Bộ Y tế 

và của tỉnh; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố đã, đang và có nguy cơ cao 

xảy ra dịch bệnh Covid-19 cần chủ động lên phương án, kịch bản chi trả trợ giúp 

xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội một cách linh hoạt, bảo đảm hỗ trợ kịp 

thời, hiệu quả 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 với đối tượng bảo trợ xã hội 

(từ ngày 01/7/2021 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội). 

Theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại về: người chết, người mất tích, 

người bị thương; nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng và tình hình thiếu lương thực, 

nhu yếu phẩm sinh hoạt, báo cáo cơ quan có thẩm quyền, kịp thời hỗ trợ theo 

quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP (từ ngày 01/7/2021 thực hiện theo 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là người có 

công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối 

tượng trợ giúp xã hội khác. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, kết 

quả hỗ trợ sau mỗi đợt thiên tai về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, KT, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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