
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5255/UBND-THVX 
 

V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán  
Nhâm Dần và giáp hạt  

 

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 4611/LĐTBXH-BTXH ngày 10/12/2021 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. 

Để góp phần ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt 

công tác trợ giúp xã hội, bảo đảm không người dân nào bị đói, không có điều 
kiện đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống gia đình người có công, gia đình 

chính sách xã hội còn khó khăn trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng bảo trợ xã 
hội, các hộ gia đình gặp tai nạn rủi ro, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch 

bệnh, vùng sâu, vùng xa; chủ động bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp 
thời cho các hộ gia đình, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Thường xuyên rà soát, xác định và nắm chắc số hộ gia đình, số nhân 
khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt, phối hợp với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động huy động 
nguồn lực của cộng đồng, địa phương, trong đó sử dụng nguồn dự phòng ngân 

sách huyện, thành phố được giao để thực hiện hỗ trợ lương thực cho các hộ có 
nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán và dịp giáp hạt. Trường hợp 

không đáp ứng đủ nguồn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có Văn bản báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội thẩm định) xem xét quyết định. Mức hỗ trợ, cứu trợ 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 và Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp 
xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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- Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong 
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ 

trợ theo quy định và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, 
đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người đều có Tết vui tươi, lành 
mạnh và tiết kiệm; thực hiện việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng người có 

công, bảo trợ xã hội kịp thời, đúng quy định. 

- Chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường,  thị 

trấn hướng dẫn, nhắc nhở gia đình có người tâm thần quản lý tốt đối tượng, không để 
người tâm thần đi lang thang, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán; thường xuyên 

rà soát những người lang thang, ăn xin trên địa bàn, có biện pháp thu thập thông 
tin, liên hệ với gia đình, địa phương nơi người lang thang, người xin ăn cư trú để 

phối hợp tuyên truyền, vận động và đưa họ về nơi cư trú; cơ quan thẩm quyền xử  
lý theo quy định đối với các đối tượng có hành vi tổ chức người xin ăn, người 

khuyết tật (nếu có). 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà 

soát, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy 
trên địa bàn; duy trì quản lý, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đối với người 

nghiện ma túy; quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú theo quy định. Phối 
hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thăm hỏi, động viên người nghiện của địa 
phương đang cai nghiện tại Cơ sở. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ cứu đói, quản lý, cấp  
phát quà tết, hàng từ thiện nhân đạo và chi trả các chế độ, chính sách đối với 

người có công, chính sách trợ giúp xã hội tại các đơn vị, xã, phường, thị trấn 
đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích và phù hợp với 

các quy định của pháp luật. Kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý theo quy định đối 
với các sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện (nếu có). 

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội) về kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần thuộc 

địa bàn quản lý: Báo cáo hằng ngày dịp Tết từ ngày 20/01/2022 đến hết ngày 
06/02/2022 và báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán trước ngày 

15/02/2022. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu, đề xuất để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thăm, tặng quà trợ 

giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện kịp thời việc chi trả trợ  

cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hỗ trợ hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói lương  
thực trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị liên quan kịp thời 
chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các gia đình chính sách, người có 

công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách khác trước Tết Nguyên đán.  
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- Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh thực  
hiện tốt công tác quản lý đối tượng, chăm lo Tết cho các đối tượng bảo  trợ xã 

hội, người nghiện ma túy đang được quản lý, chăm sóc, điều trị tại đơn vị; thực 
hiện tốt công tác quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện nhân đạo đảm bảo công 
khai minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và các quy định của pháp luật 

về trợ giúp xã hội. 

- Đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban nhân dân tỉnh về kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh: Báo cáo hằng ngày dịp Tết từ ngày 

20/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 và báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội dịp Tết 
Nguyên đán trước ngày 19/02/2022. 

3. Các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội đối với các gia đình chính 

sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói, 
góp phần ổn định đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố khẩn trương triển khai thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt 

thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội để tổng hợp) chỉ đạo giải quyết./. 
 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;   (Báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các phó CT UBND tỉnh; 
- Cục BTXH (Bộ LĐTB-XH); 
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Phòng NC, TH; 
- Lưu VT, THVX (Ntg). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
Ngô Mạnh Hùng 
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