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BÁO CÁO
Về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các 

đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn năm 2022
(Thời điểm báo cáo từ 01/01/2022 đến 10/12/2022)

 
UBND xã Hà Thanh báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

năm 2022 trên địa bàn như sau:
1. Những kết quả đạt được
- UBND xã đã ban hành kế hoạch thực hiện luật người cao tuổi, kế 

hoạch thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, chính sách đối với người cao tuổi, 
văn bản chỉ đạo về chính sách trợ giúp đối với đối tượng BTXH.

- Việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội tại xã Hà Thanh được thực hiện 
đảm bảo thủ tục hành chính quy định, đảm bảo thời gian, mức hưởng và đối 
tượng.

- Đặc biệt từ khi có nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 04 của HĐND tỉnh 
kháo XVII về chính sách tợ giúp cho đối tượng đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, UBND xã đã triển khai thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định.

- Tính đến tháng 12/2022, toàn xã Hà Thanh có 318  đối tượng đang 
hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trong đó trẻ mất nguồn nuôi 
dưỡng là 01 đối tượng; người từ 16 đến dưới 22 tuổi đang đi học bị mất nguồn 
nuôi dưỡng là 0 người; người cao tuổi nghèo, không có người có nghĩa vụ và 
quyền phụng dưỡng là 01 đối tượng; người cao tuổi nghèo, không có chồng, con  
(theo NQ 01) là 8 đối tượng; người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu hoặc trợ 
cấp bảo hiểm xã hội là 149 đối tượng; người khuyết tật đặc biệt nặng là 20; 
người khuyết tật nặng là 113 đối tượng; người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo là 10 đối tượng; hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt 
nặng là 19; hộ gia đình nhận nuôi trẻ mồ côi 01 . Thực hiện chi trả trợ giúp xã 
hội thường xuyên tại cộng đồng trong năm 2022 với tổng kinh phí thực hiện 
khoảng 2.038 triệu đồng (trong đó, chi trợ cấp hằng tháng với kinh phí thực hiện 
trên 169.860 triệu đồng; chi mai táng phí cho 12 đối tượng với kinh phí trên 
91.200 triệu đồng). Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội tại cộng đồng được thực hiện 
thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện.

- Công tác chăm lo, động viên tinh thần cho người cao tuổi luôn được 
quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

(Số liệu cụ thể theo các bảng biểu kèm theo)



2. Những ưu điểm và hạn chế
2.1. Ưu điểm
- Việc thực hiện các chế độ chính sách đã được thực hiện về cơ bản đảm 

bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định của Nhà nước.
- Công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng cũng được thực hiện một cách 

độc lập thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ là Bưu điện. Việc tăng giảm đối 
tượng khi có biến động được thực hiện đầy đủ, đúng; Công tác lưu trữ hồ sơ 
khoa học; Công tác rà soát, giám sát chi trả trên địa bàn xã Hà Thanh được triển 
khai thực hiện.

- 100 % đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy 
định. Công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội vào các 
ngày lễ, Tết được quan tâm.

2.2. Tồn tại, hạn chế
- Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, trong quá trình thực hiện 

chính sách bảo trợ xã hội còn một số mặt hạn chế, khó khăn cần khắc phục như:
- Các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã nhiều, đa dạng 

khó khăn trong việc quản lý. 
- Đa số các đối tượng đến nhận tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đều 

là đối tượng tuổi cao, sức khỏe yếu nên không thể trực tiếp đến nhận tiền mà chủ 
yếu nhờ thân nhân lĩnh thay.  

3. Đề xuất, kiến nghị
- Thường xuyên mở các lớp tập huấn về chính sách bảo trợ xã hội hàng 

tháng đến các thành viên trong hội đồng xác định mức độ khuyết tật và các đồng 
chí trưởng thôn để hiểu sâu hơn về quy định đối với các chính sách trợ giúp xã 
hội.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo 
trợ xã hội năm 2022 của UBND xã Hà Thanh.

 Nơi nhận:
- Phòng LĐTBXH huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: Vp.

TM, ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam
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