
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LỘC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND           Vĩnh Lộc, ngày 10 tháng 9 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Phương án đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, đảm bảo 

lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện  

Vĩnh Lộc trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỘC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2011 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, các hàng hóa 

thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong trường hợp dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; 

Căn cứ Quyết định số 323-QĐ/HU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Vĩnh Lộc về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc; 

Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 30/8/2021 của Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Lộc về việc thành lập Tiểu 

ban An sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt 

hàng thiết yếu thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện 

Vĩnh Lộc; 

Xét đề nghị của Trường Tiểu ban An sinh xã hội, việc làm, đảm bảo 

lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu thuộc Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vĩnh Lộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án đảm bảo An 

sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết 
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yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 diễn 

biến phức tạp (có Phương án chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giao phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan 

Thường trực Tiểu ban An sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực 

phẩm và các mặt hàng thiết yếu thuộc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 huyện Vĩnh Lộc chủ trì, tổ chức hướng dẫn đôn đốc, phối hợp với 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

triển khai khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả phương án này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ (thực hiện);  

- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Sở LĐ-TBXH tỉnh (để báo cáo); 
- Thường Trực Huyện uỷ (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;  

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, LĐTBXH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tiến 



 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LỘC 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       

PHƯƠNG ÁN 

Đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực phẩm 

 và các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong 

 trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 

 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc) 

  

I. PHƯƠNG CHÂM THỰC HIỆN 

1. Việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong trường hợp 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp phải được thực hiện theo phương 

châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu 

cần tại chỗ), phát huy truyền thống "lá lành đùm lá rách" trong đó gia đình, 

thôn, khu phố phải tự đảm bảo nguồn lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết 

yếu cho gia đình, thôn, khu phố của mình đồng thời điều phối khi cần thiết từ 

gia đình, thôn, khu phố này sang gia đình, thôn, khu phố khác. 

2. Trường hợp thiếu lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các 

gia đình, thôn, khu phố: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, MTTQ và các đoàn thể 

xã, thị trấn phải tự cân đối, chủ động huy động tối đa nguồn cung cấp để điều 

phối, cung ứng cho các gia đình, thôn, khu phố do mình quản lý. Trường hợp 

nguồn huy động không đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, phải báo 

cáo, đề xuất UBND huyện để được xem xét giải quyết. 

3. Đảm bảo tốt phương châm mỗi xã, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi 

người dân là một “chiến sĩ” trong công tác phòng chống dịch. 

4. UBND huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp đảm 

bảo an sinh xã hội trên địa bàn trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến phức tạp. 

II. THỰC TRẠNG ĐỐI TƯỢNG AN SINH XÃ HỘI  

 Hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đang quản lý và thực hiện chi 

trả chế độ chính sách xã hội cho: 13.086 người. 

Trong đó: 

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng là: 

2.315người, với số tiền chi trả hàng tháng là: 4.532 triệu đồng. 

- Đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng là: 6.212 

người, với số tiền chi trả hàng tháng là: 3.313 triệu đồng. 

- Người đang hưởng lương hưu hàng tháng là: 4. 559 người, với số tiền 

chi trả hàng tháng là 16.360 triệu đồng. 

- Tổng số hộ nghèo là: 324 hộ với 749 người. 



2 

 

- Tổng số hộ cận nghèo là: 2.265 hộ với 9.176 người. 

Qua công tác rà soát đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện nay là: 1.405 hộ, 

trong đó: 

- Hộ có thành viên là người có công với cách mạng ốm đau, có hoàn 

cảnh khó khăn là: 192 hộ. 

- Hộ nghèo là: 193 hộ. 

- Hộ cận nghèo là: 510 hộ. 

- Hộ có người cao tuổi, ốm đau, khó khăn đột xuất là: 414 hộ. 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi là: 96 cháu. 

III. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ 

1. Nguyên tắc hỗ trợ 

1.1. Bảo đảm theo nhu cầu tối thiểu của người dân sống tại mỗi địa bàn 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; không phân biệt đối xử, không phân biệt hộ khẩu, ai khó khăn sẽ được 

hỗ trợ, không để ai bị mất bữa; người dân ở đâu thì chính quyền ở đó phải 

chịu trách nhiệm hỗ trợ. 

1.2. Chỉ hỗ trợ gói an sinh xã hội khi người dân mất bữa hoặc khó khăn 

đột xuất, không có người chăm sóc, bảo vệ, không có chỗ ở do phải thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

1.3. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tuân thủ quy định phòng, 

chống dịch theo yêu cầu của địa phương. 

1.4. Việc hỗ trợ phải kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, 

không trùng lặp, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; ưu tiên các hộ gia 

đình có trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người vô gia cư và các hộ có 

hoàn cảnh khó khăn khác; không hỗ trợ đối với những hộ không có nhu cầu. 

1.5. Gói an sinh xã hội được cung cấp đến tận nơi, đảm bảo nhu cầu 

dinh dưỡng cơ bản trong thời gian thực hiện giãn cách (15 ngày/01 lần). 

1.6. Các xã, thị trấn tập trung, huy động mọi nguồn lực để thực hiện tự 

cung, tự cấp theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Trường 

hợp vượt quá khả năng nguồn lực của địa phương thì báo cáo UBND huyện 

xem xét, thực hiện hỗ trợ theo phương án này. 

2. Đối tượng hỗ trợ 

2.1. Người dân sống tại các địa bàn mất bữa khi thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Hộ có thành viên là người có công với cách mạng ốm đau; hộ 

nghèo; hộ cận nghèo; hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội; hộ có người 

cao tuổi, ốm đau, khó khăn đột xuất; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 

mồ côi không nơi nương tựa, người già ốm đau; người lang thang vô gia cư 
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phát sinh thuộc vùng cách ly theo quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. Phương án hỗ trợ 

3.1. Đối với hộ gia đình tự cung, tự cấp được 

Các hộ gia đình tự chủ động đảm bảo lương thực, nhu cầu thiết yếu, tự 

đi chợ, tự cung, tự cấp và tự lo một phần cuộc sống trong thời gian thực hiện 

giãn cách. Khi có nhu cầu giúp đỡ, liên hệ với chính quyền địa phương để 

được hỗ trợ kịp thời. 

3.2. Đối với hộ gia đình tự cung, tự cấp được nhưng gặp khó khăn 

không tự tiếp cận được nguồn hàng thiết yếu (hộ gia đình chỉ có người già, trẻ 

em … không tự đi chợ). 

- UBND các xã, thị trấn thành lập tổ, nhóm "đi chợ hộ" gồm các lực 

lượng: Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ … để đi chợ, mua các 

hàng hóa thiết yếu cung cấp cho người dân. 

-  Việc "đi chợ hộ" được thực hiện mua các gói hàng giống nhau, cùng 

mức chi phí. Mức chi phí của từng gói hàng do UBND các xã, thị trấn tự thực 

hiện, với sự thống nhất của người dân, chi phí do người dân tự chi trả thông 

qua 01 tài khoản ngân hàng hoặc tiền mặt cho người đại diện (nếu không 

dùng tài khoản ngân hàng) do UBND các xã, thị trấn chỉ định. 

3.3. Đối với Hộ có thành viên là người có công với cách mạng ốm đau; 

hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội; hộ có người 

cao tuổi, ốm đau, khó khăn đột xuất; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ 

côi; người lang thang vô gia cư phát sinh. 

+ Định mức hỗ trợ: Mỗi gia đình được hỗ trợ 01 gói "An sinh xã 

hội"/15 ngày/01 lần khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Gói an sinh xã hội trị giá 500.000đồng, bao gồm: 

- Gạo, thực phẩm (rau, củ, quả; cá, trứng hoặc thịt). 

- Dầu ăn, nước mắm, muối, mì chính. 

- Khẩu trang, cồn sát khuẩn, giấy vệ sinh. 

+ Nguồn lực thực hiện 

Ngân sách Nhà nước và huy động, vận động sự tham gia, hỗ trợ của các 

Nhà tài trợ, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp. 

3.4. Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho các hộ có 

thành viên là người có công với cách mạng ốm đau; hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ 

gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội; hộ có người cao tuổi, ốm đau, khó khăn đột 

xuất; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi không nơi nương tựa; chăm 

sóc người già, lo chỗ cư trú cho người lang thang vô gia cư phát sinh thuộc vùng 

cách ly theo quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện trình tự theo các bước sau: 
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Bước 1: Trưởng thôn, khu phố chịu trách nhiệm tổng hợp số hộ, số 

khẩu có nguy cơ mất bữa thuộc đối tượng tại mục 2.2 Phương án này, báo cáo 

UBND xã, thị trấn tổng hợp, trích nguồn đảm bảo xã hội đã được giao trong 

năm, kịp thời hỗ trợ cho các gia đình bị mất bữa. 

Bước 2: UBND các xã, thị trấn tổng hợp, quyết định hỗ trợ lương thực, 

thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho các hộ gia đình; trường hợp số hộ, số khẩu 

mất bữa diện rộng thuộc đối tượng tại mục 2.2 Phương án này mà ngân sách 

xã, thị trấn không đảm bảo được nhu yếu phẩm thì có văn bản báo cáo UBND 

huyện hỗ trợ. 

Bước 3: UBND huyện giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội và các phòng, ban, ngành, đoàn thể căn cứ đề xuất của UBND xã, thị trấn 

tổng hợp, báo cáo Thường trực UBND huyện và Thường trực Huyện ủy quyết 

định hỗ trợ. 

Khi thực hiện hỗ trợ gói an sinh xã hội cho người dân, UBND các xã, 

thị trấn có trách nhiệm đôn đốc, tổ chức lực lượng cấp phát cho người dân; 

việc thực hiện đặt dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các Hội, đoàn thể 

theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tiếp tục 

đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tham 

gia, đóng góp nguồn lực (tiền, hiện vật, hàng hóa ...) để thực hiện có hiệu quả 

các nội dung tại Phương án đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương 

thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện trong trường 

hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị 

trấn thường xuyên rà soát hộ có thành viên là người có công với cách mạng 

ốm đau; hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội; hộ 

có người cao tuổi, ốm đau, khó khăn đột xuất; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, mồ côi; người lang thang vô gia cư phát sinh thuộc vùng cách ly 

theo quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu 

Phương án hỗ trợ kịp thời. 

- Chủ trì, phối hợp với Tổ xung kích của huyện hỗ trợ lương thực, thực 

phẩm, hàng hóa thiết yếu đến tận người dân. 

- Tham mưu đấu mối với Bệnh viện Tâm thần tỉnh để đưa đối tượng 

tâm thần lang thang vào chữa trị và chăm sóc ban đầu hoặc đưa vào Trung 

tâm Bảo trợ xã hội để được nuôi dưỡng tạm thời. 

- Tham mưu Đấu mối với các Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận tạm 

thời trẻ em, người cao tuổi lang thang vô gia cư vào Trung tâm để nuôi dưỡng. 
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- Thiết lập, duy trì và công khai các đường dây nóng tiếp nhận thông tin 

liên quan đến công tác đảm bảo an sinh xã hội đối với các đối tượng như: trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi; Phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ; 

Người cao tuổi cô đơn, ốm đau; người lang thang vô gia cư (gồm: đồng chí 

Đỗ Văn Nam, Trưởng phòng: 0914.403.234; đồng chí Nguyễn Văn Du, 

Chuyên viên: 0972.243.663, đồng chí Nguyễn Thị Hoan, Chuyên viên: 

0386.521.339; đồng chí Trịnh Thị Duyên, Chuyên viên: 0799.068.904; đồng 

chí Mai Thị Hà, Chuyên viên: 0793000616). 

- Tổng hợp những phát sinh, vướng mắc của các phòng, ban, đoàn thể 

và các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện và Thường trực Huyện ủy xem xét 

giải quyết. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu bố trí nguồn kinh phí dự phòng của huyện trong trường 

hợp khẩn cấp để chi trả cho việc mua, vận chuyển hàng hóa cung ứng cho 

người dân trong khu cách ly theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và thực hiện 

các hoạt động an sinh xã hội theo quy định. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện việc quản lý, sử dụng và 

thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ chính sách theo đúng quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Bố trí lực lượng, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ với Tổ xung kích do huyện 

Đoàn thành lập trong việc tiếp nhận, quản lý và cấp phát gói an sinh xã hội đến 

với người dân gặp khó khăn trên địa bàn. 

5. Công an huyện 

Tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn trong việc nắm bắt tình 

hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện các biện pháp 

nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi lợi dụng, trục lợi 

chính sách an sinh xã hội. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên rà soát tình hình đời sống của nhân dân, 

tổng hợp người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để hỗ trợ kịp thời các 

nhu yếu phẩm, lương thực phục vụ đời sống người dân. 

- Tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào, các cuộc vận động cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tham gia, đóng góp nguồn lực (tiền, hiện vật, 

hàng hóa ...) để thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Phương án đảm bảo an 

sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu 

trên địa bàn huyện trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

7. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
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- Chủ trì rà soát tình hình đời sống của Hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Vận động các nguồn xã hội hóa từ Hội viên Hội liên hiệp phụ nữ tham 

gia đóng góp hỗ trợ Hội viên Phụ nữ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Phối hợp với phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn hỗ 

trợ kịp thời cho Hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, 

phụ nữ là người cao tuổi, ốm đau, bệnh tật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

8. Đề nghị Hội Cựu chiến binh huyện 

- Chủ trì rà soát tình hình đời sống của hộ người có công với cách mạng, 

Hội viên Hội Cựu chiến binh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

các xã, thị trấn. 

- Phối hợp với phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn hỗ 

trợ kịp thời cho người có công với cách mạng, Hội viên Hội Cựu chiến binh 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

9. Đề nghị Hội Nông dân huyện 

- Chủ trì rà soát tình hình đời sống của Hội viên Hội Nông dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Huy động các sản phẩm từ sản xuất nông nghiệp như: Gạo, rau, củ quả, 

... Phối hợp với phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn hỗ trợ 

kịp thời cho Hội viên Hội Nông dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

10. Đề nghị huyện Đoàn  

Chủ trì, tham mưu đề xuất thành lập Tổ xung kích phòng, chống dịch 

Covid-19; bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia Tổ có nhiệm vụ vận 

chuyển vật tư, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nơi người dân gặp 

khó khăn trong điều kiện thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. 

11. Trung tâm Văn hóa, thông tin, Thể thao và Du lịch  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của Phương án này để 

người dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện biết. 

12. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng Phương án đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, thành lập 

các tổ mua, đóng gói hoặc tiếp nhận túi hàng an sinh xã hội, tổ cấp phát túi 

hàng an sinh xã hội để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn, hỗ trợ gia đình 

có người cao tuổi ốm đau phải đi cấp cứu; gia đình có người thân quá cố phải 

lo hậu sự. 

- Thiết lập công khai đường dây nóng thực hiện hỗ trợ an sinh xã hội. 

- Thường xuyên rà soát nắm bắt tình hình đời sống của hộ gia đình 

chính sách xã hội, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tập trung, 

huy động mọi nguồn lực để thực hiện tự cung, tự cấp theo phương châm "4 tại 

chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) 

nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Trường hợp vượt quá khả năng nguồn lực của 
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địa phương thì báo cáo tổng hợp gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội) để báo cáo UBND huyện và Thường trực Huyện ủy 

xem xét giải quyết. 

- Phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi 

xã, thị trấn quản lý chặt chẽ những trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi có 

hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã, thị trấn không để các đối tượng đi lang 

thang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế bố trí cán bộ, thuốc men để kịp thời chăm sóc, chữa 

trị ban đầu tại nhà đối với người dân ốm đau, bệnh tật trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện kịp thời hỗ trợ 

gói "An sinh xã hội" đến từng người dân trên địa bàn gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19. 

Trên đây là Phương án đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, đảm bảo 

lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc 

trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, yêu cầu các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

------------------------------------------- 
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