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Số:              /UBND – LĐTBXH

V/v triển khai các hoạt động trợ 
giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày         tháng  01  năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Thực hiện Công văn số 21/SLĐTBXH-BTXH ngày 06/01/2022 của Sở 
Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương về việc triển khai các hoạt 
động trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban nhân 
dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung 
như sau:

1. Rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết 
Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022; chủ động huy động nguồn 
lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các hộ thiếu đói, 
nhất là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

2. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội 
trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; vận động các tổ chức, cá nhân 
và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội, người 
có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành 
mạnh và tiết kiệm. 

3. Phối hợp với Bưu điện huyện để thực hiện việc chi trả cho các đối 
tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng đảm bảo 
kịp thời và đúng quy định hiện hành.

4. Báo cáo nhanh kế hoạch trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
về UBND huyện (qua phòng Lao động – TBXH huyện) trước ngày 18/01/2022; 
báo cáo hàng ngày dịp nghỉ Tết từ 29/01/2022 đến hết ngày 06/02/2022 và báo cáo 
tổng hợp kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần về UBND 
huyện (qua phòng Lao động – TBXH huyện) trước ngày 15/02/2020 (Theo biểu 
mẫu đính kèm).

Nhận được Công văn, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị 
trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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