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           UBND TỈNH CAO BẰNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                     

VÀ XÃ HỘI 

 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SLĐTBXH-BTXH                           Cao Bằng, ngày    tháng 01  năm 2022 

V/v hướng dẫn thực hiện trợ giúp xã hội 

dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

                     

Kính gửi:   

       - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

       - Trung tâm Bảo trợ xã hội; 

       - Cơ sở Cai nghiện ma túy. 

 

Căn cứ Công văn số 3583/UBND-VX ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn các đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt các nội 

dung công việc sau: 

1. Về công tác cứu đói dịp tết Nguyên đán 

- Trên cơ sở thủ tục, hồ sơ đề nghị cứu đói Tết năm 2022 do các xã, phường, 

thị trấn đề nghị; các huyện, thành phố lập danh sách cụ thể từng hộ gia đình theo 

từng xã để chuẩn bị cấp phát gạo cứu đói tết. Đối với các xã khi tiếp nhận gạo chưa 

cấp phát được ngay cần bố trí phòng khô ráo, sạch sẽ, có bạt rải nền chuẩn bị cho 

công tác tiếp nhận gạo thuận lợi, an toàn. Trong quá trình cấp phát phải thực hiện 

đảm bảo an toàn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, các trường hợp F0, 

F1 các thôn, xóm, tổ dân phố bố trí đưa gạo đến hộ gia đình, không cho đối tượng 

đến nhận tại nơi cấp phát. Thời gian giao nhận gạo tại các huyện từ ngày 25/01 đến 

hết ngày 27/01/2022, đối với các huyện sáp nhập (Hà Quảng: giao tại 02 thị trấn, 

huyện Trùng Khánh và Quảng Hòa nếu thực hiện giao tại 02 điểm thì báo cho Cục 

DTKVBT để có kế hoạch giao), địa chỉ liên hệ: Đ/c Dung - Phó trưởng phòng 

BTXH 0945041916, Hải DTQGKVBT: 0988302800 để trao đổi thống nhất. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Tài chính - 

Kế hoạch lập kế hoạch kinh phí bốc dỡ (gồm bốc dỡ lên, xuống tại huyện và tại xã), 

và kinh phí vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn để cấp phát cho nhân dân. 

- Trong quá trình thực hiện cấp phát nếu phát hiện các trường hợp do địa 

phương rà soát còn sót, hoặc mới phát sinh thêm UBND cấp xã đề nghị về UBND 

huyện qua Phòng Lao động - Thương binh Xã hội bố trí nguồn kinh phí chi đảm 

bảo xã hội của địa phương để cứu đói cho dân. 

- Xây dựng kế hoạch phân công cán bộ huyện giám sát việc cấp phát gạo cứu 

đói tại các xã, phường, thị trấn, đôn đốc các xã phải cấp phát ngay cho dân trước tết 
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nguyên đán tránh tình trạng để lâu dẫn đến gạo bị ướt,ẩm, mốc hoặc cấp phát vào 

thời gian sau Tết. 

2. Về thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 

 Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh Xã hội và các phòng chuyên môn 

của huyện chi trả trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho các đối tượng bảo trợ xã hội 

02 tháng (tháng 01 và tháng 02) trước tết Nguyên đán. Chủ động nắm tình hình các 

trường hợp bị ảnh hưởng bất khả kháng trên địa bàn để trợ cấp đột xuất kịp thời. 

3. Tổ chức chúc thọ, mừng tho người cao tuổi 

Phối hợp với Hội người cao tuổi huyện hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ 

chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi của địa phương trong dịp tết Nguyên đán. 

4. Công tác cứu trợ đột xuất và các hoạt động hỗ trợ khác 

- Trong thời gian giáp tết các địa phương rà soát, nắm tình hình các đối 

tượng lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn để hỗ trợ về quê ăn tết với gia đình; đối với 

trường hợp không còn nơi nương tựa các địa phương cần có các giải pháp để hỗ trợ 

trực tiếp bằng tiền hoặc hiện vật, nơi ở cho đối tượng trong những ngày tết, đảm 

bảo mọi người, mọi nhà đều có tết.  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của huyện, 

thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn, trong quá trình thực hiện cần quan tâm: Trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật đặc biệt khó khăn, người già cô đơn 

không nơi nương tựa đang sống tại cộng đồng để có những hình thức hỗ trợ thiết 

thực, phù hợp chăm lo, động viên tinh thần cho các đối tượng. 

- Các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thực 

hiện chính sách hỗ trợ theo hướng dẫn tại Công văn số 1797/SLĐTBXH-BTXH 

ngày 25/11/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn 

thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng do ảnh hưởng của dịch bệnh 

COVID-19. 

5. Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở Cai nghiện ma túy: chuẩn bị tổ chức 

tết cho các đối tượng tại Trung tâm, phân công cán bộ trực tết 24/24h đảm bảo an 

toàn trong những ngày tết. 

6. Về công tác truyền thông chăm lo tết cho các đối tượng khó khăn 

Đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo Đài phát thanh - Truyền hình huyện 

đưa tin và hình ảnh các đoàn thăm, tặng quà, cấp phát gạo cứu đói, tổ chức chúc 

thọ, mừng thọ trong dịp tết Nguyên đán. 

7. Báo cáo nhanh kết quả trợ giúp dịp tết Nguyên đán về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua phòng Bảo trợ xã hội), báo cáo hàng ngày dịp tết từ 

29/01 đến hết ngày 06/02/2022 và báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội tết Nguyên đán 
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trước ngày 15/02/2022 (Biểu tổng hợp theo mẫu đính kèm). Báo cáo bản mềm qua 

địa chỉ Email dungsldcb@gmail.com. 

 Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội, 

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện đúng các nội dung công 

văn này, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp 

thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                      

- Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TBXH: báo cáo;  

- TT Tỉnh ủy: 

- TT HĐNH tỉnh:  báo  

- TT UBND tỉnh:  cáo; 

- Sở Tài chính; 

- UBMTTQ tỉnh;                         phối                                                     

- Hội Nông dân, Hội LHPN,       hợp;                                                        

Tỉnh đoàn TNCSHCM, HCTĐ;                                                     
- Phòng LĐ-TBXH các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở;                                                        

- Lưu: VT, BTXH.                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân 

 

   

 

         

.     
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