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HUYN XUAN TR1XOG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S6: /UBND-LDTBXH 
V/v thäm, tng qua và trV cap nhân 

dip Têt Nguyen dan Nhârn Dan 2022 

Xuán Tru'àng, ngày tháng 01 nám 2022 

KInh gCri: 

- Thu trLrng các ca quan, dan vi lien quan; 
- Chü tjch TJBND các xã, thj. trân. 

Thrc hin chi do cüa UBND tinh và S& Lao dng - Thucmg binh và Xä hi 
v vic thäm, tang qua và trçY cp Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022 cho cac dôi 
tuçmg ngu&i có cong vói each mng, dôi tucmg xã hi, ngu?ñ cao tuôi, h nghèo, 
h có hoàn cãnh dtc bit khó khàn dt xuât, UBND huyn yêu câu các ca quan, 
dan vj; UBND các xã, tht trn th1rc hin tot mt so nhim vii sau: 

1. Phông LD-TB&XH huyn: 

- PhM hçip v9i CáC ca quan, dan vj, dja phuang dy rnanh cong tác tuyên 
truyn trén H thông phát thanh huyn Va Dài truyên thanh các xä, thj trân ye chü 
trisang, chInh sách cüa Dâng, Nhà nuâc ye các chê d, chInh sách dôi vâi ngui có 
công, di tuçmg x hi, ngu'äi cao tuôi, h nghèo, h cn nghôo, h có hoàn cãnh 
dc bit khó khän dt xuât trong djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022. 

- Tham mixu UBND huyn cp phát qua và trçY cp cho các dôi tuçng nguYi có 
công, dOi tuçlng xà hi, ngu'äi cao tuôi, h nghèo, h cn nghèo, h có hoàn cãnh 
dc bit khó khan dt xuât trong djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022 (truàng hçp 
dôi tung di.rc hu&ng nhiêu chê d trg giüp xà hi khác nhau chi du'qc huâng 01 
suât trq cap). Cii the: 

+ Mirc 150.000d/di tixçrng doi vi di tuçing dang huân trq cap xã hi 
thithng xuyên hang tháng ti cong dông theo quy djnh hin hành ye chInh sách Bão 
trçY xã hi. 

+ Müc 500.000d/h di vOi din h nghèo 11am 2022 (dam bão trq c&p 100% 
h nghèo trong toàn huyn). 

+ T chirc dip qua chuc thç cho ngu'i cao tui a tui 70-75, 80-85, 90-95 
và trén 100 tuôi theo huâng dn so 12/FID-SLDTBXH ngày 17/10/2019 cüa Si 
LD-TB&XH tinh Narn Dinh. 

- Huang dn các dja phuang thirc hin dy dU, kjp thai các ch d chInh 
sách cUa Dáng và Nha nuâc dôi vOi ngi có công, nguôi nghèo và di tuqng 
chInh sách khác trong dip  Tét Nguyen dan Nhâm Dan dam bão mi nguai, mci nhà 
dêu duçc vui Tét, don Xuan. 

2. UBND các xä, thj trn: 

- T chuc tu süa v sinh nghTa trang Lit s5, darn bão khang trang, sch dp 
de phc vii vic thäm viêng cüa nhân dan trong djp Tt Nguyen dan. 
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- Rà soát, tng hcip, 1p danh sách các din di tugng chInh sách duçc nhn 
qua Va trcY cp nhân djp Tt Nguyen dan Nhâm Dn 2022 darn bào dung quy djnh, 
chInh xác, tránh trüng, sot. 

- To chüc tip nhn, t.ng qua cüa Chü tjch rn.ró'c, qua cüa tinh, cüa huyn 
dn các di tuçmg chInh sách; trao qua chüc th9, mrng th9 ngui cao tuôi, cap trçl 
cp cho các din chInh sách theo quy dnh. 

- Vn dng các t chirc, doanh nghip, Ca nhân và nhân dan trên dja bàn phát 
buy tinh thin doàn kit, dành mt phân thu nhp cüa mInh dê Ung h, giCip dà ngui 
cn nghèo, ngui Co hoàn cãnh khó khän dt xuât don Têt cô truyên cüa dan tc. 

- Trén ca s danh sách phân b cüa huyn (dInh kern Cong van nay), các xã, 
thj trn to chirc tip nhn và cap phát, trçi cap cho h nghèo (vOi rnirc là: 
500.000&h) xong tru'&c ngày 24/01/2022. Ngoài ra các xâi, thj trân trIch nguôn 
kinh phi t1r qu' "VI ngui nghèo", qu5 "ChQ thp dO",... kêt hqp vâi nguôn kinh 
phi 4n dng xã hi boa dê trq cap Tét, phân dau tat cã các h cO hoàn cãnh dc 
bit khó khän, h có hoàn cành khó khän dt xuât, h cn nghèo dêu có trçY cap 
Têt; tuyt dôi không chia nhô 1mrc trci cap, không cap trUng hoc bO sot dOi tung. 

- Chü tjch UBND các xâ, thj trk chi dao  can b chuyên mon lien h vOi cac 
ca quan, hi doàn the cap huyn có trong danh sách phân bô dê nhn trçc cap. TOng 
hçip báo cáo vic thäm, tang qua trq. cap nhân dp Têt Nguyen dan 2022 ye UBND 
huyn (qua PhOng LD-TB&XH huyn) tru&c ngày 26/01/2022. 

3. Be ngh Uy ban MTTQ và các doàn the nhân dan trong huyn: Day 
manh tuyên truyên, vn dng doàn viên, hi viên, các to chuc, Ca nhân trong và 
ngoài huyn huing ung có hiu qua cuc vn dng "Têt vi ngui nghèo"; th chüc 
các doàn den thàm, tng qua Tét cho các h gia dInh chInh sách, nan  nhân CDDC, 
ngithi có hoàn cánh dc bit khó khän trên dja bàn. 

Yêu cu Thu tru'&ng các ca quan, don vj lien quan; Chü tjch UBND các xà, 
thj trân thrc hin nghiêrn ni dung Cong van nay. Trong qua trInh thrc hin, có 
khó khan, vii&ng mac, báo cáo kjp thai ye UBND huyn (qua PhOng LD-TB&XH 
huyn) dé chi dao./. 

Nii n/ian: 
- TI 1-lU, HDND, UBND huyii; 
-Nhixtrén; 
- Cong TTDT huyn; 
- Liru: VT, LDTBXH. 

Trn Van Vy 
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