
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip  - Tir do - Hinh phüc 

S&  43.5/UBND-VX Quáng Trj, ngàyA tháng nàm 2021 

V/v rà soát, thirc hin các 
bin pháp ho trçi kjp th&i 
cho nhân dan trong thai 
gian phong tôa, cách ly và 
thirc hin giân cách xã hi 

KInh gi'ri: 
- Uy ban Mt trn T6 qu6c Vit Nam tinh; 
- S& Lao dng - Thwmg binh và Xâ hi; 
- Hi Chtt Thp do tinh; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô. 

Trong nhüng ngày qua, tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên dja bàn tinh 
Quáng Trj có nhüng diên biên rat phirc tap. Dê quyêt lit phOng, chông djch 
bnh, UBND tinh dâ thirc hin các bin pháp nghiêm ngt ye phông, chông djch 
bnh ti mt so ni; ctc bit ti thành phô Dông H, ngày 16/9/2021, UBND 
tinh ban hành Quyêt djnh s' 249 1/QD-UBND áp diing các bin pháp cap bach 
phOng, chông Covid- 19 trén toàn dja bàn thãnh phô theo nguyen täc Chi thj 
1 6/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tiiâng ChInh phü. So ngii?i gp khó khãn 
trong diii sng do phãi ô trong khu phong tOa, cách ly, giân each xâ hi, thiu 
vic lam, không Co thu nhtp... cn diicyc h trq, gii1p d khá 1rn. 

Nhm th%rc hin t& cong tác an sinh xã hi trên dja bàn tinh, nht là ti 
các dja phisong phãi thiic hin giãn each xã hi, dam bâo không dê ng11ai dan 
nào bj thiêu dói, dirt bfta hay không diiçic h trq kjp thñ, UBND tinh có kiên 
nhii sau: 

1. Giao Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thành ph: T chirc rà soát, 1p 
danh sách nhuing h gia dInh có nguy Co thiêu dói, dc bit là h nghèo có hoàn 
cânh d.c bit kho khän d chü dng ciru trçi kjp thai ti's ngun ngân sách cüa dja 
phuong, dam bâo không có nguai 0 dja phuong bj thiu dói do ánh hithng cüa 
djch bnh Covid-19. Tru&ng hqp không can dôi duçrc ngân sách, UBND huyn, 
thj xà, thành ph tong hçip s 1uçng và báo cáo tInh hInh thiêu dói ye UBND 
tinh (thông qua S& Lao dng — Thuong binh và Xã hi va S Tài chInh), de tong 
hçip báo cáo TJBND tinh xem xét, h trçr. 

Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thành pM chju trách nhim truâc Chü 
tjch UBND tinh nêu d xáy ra tInh trng ngu&i dan thiêu dOi do thiêu tinh than 
trách nhiêm. 

2. Giao Si Lao dng - Thuong binh và Xã hi cüng UBND các huyn, thj 
xã, thành phô phôi hqp vói Uy ban Mt trn, Hi Ch Thtp dO, các Hi, doàn 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

th các cp khn truong trin khai thirc hin các bin pháp dam bão an sinh xã 
hi, h trçi Nhân dan bj ánh hu&ng b&i di djch Covid-19; Tang cx&ng kiêm tra, 
don dôc các dja phwing thrc hiên chInh sách h trq theo Nghj quyêt so 681NQ-
CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü, Quyet djnh sO 23/2021/QD-TTg ngày 
07/7/202 1 cüa Thu tuàng ChInh phü v thirc hin mt so chInh sách h trçi 
ngithi lao dng và ngu?i sir diing lao dng gp khó khän do dai  djch Covid-19. 
Dông thñ rà soát và d xuât UBND tinh h trçl các di ti.rcing ngoài quy djnh có 
hoàn cânh dc bit khó khän cn h trçl dot xuât tir nguôn dam báo xã hi cüa 
tinh, hoc dê xuât chInh sách cüa dja phixing dé h trçl kjp th?.ii. 

3. D nghj Uy ban M.t trn T quc Vit Nam tinh, Hi ChI thp dO tinh: 

- Dy mnh cong tác tuyên truyn, vn dng Nhân dan phát huy tinh th.ri 
doàn két, trcng than, ttxclng ái; chi do h thông Mt trn To quôc và Hi Chtr 
thp dO các cap phôi hqp vâi chInh quyn näm bat tmnh hInh hInh di song cUa 
ngix&i dan dê cO kê hoch 4n dng kinh phi, 4t ti.r, hang hóa và to chirc các 
hot dng h trq cong dông, nht là h trg ye lixcrng thrc, thirc phâm, nhu yeu 
phâm a nhüng nai cách ly, giân cách xâ hi; quan tam h trçi nhcrng ngithi yêu 
the, nglx&i khó khàn chua thuc di tLrqng hu&ng chInh sách theo quy djnh; 
khuyen khIch, dng viên các t chirc, nhóm thin nguyen hot dng theo dung 
quy djnh và htràng dn cOa chInh quyn. 

- Thit 1p  dxing giây nóng dt ti ci quan Uy ban Mt tr.n T quc d 
tip nhn, xr l thông tin khn cap h trq ye lwing thirc, thirc phâm, nhu yêu 
phm... dam bão nhu cu thi& yu di sng cho Nhân dan, nht là di tuqng yu 
the, ngi.thi gp khó khãn do di djch kip th?yi, nhanh chóng và hiu qua nhât. 

4. Di vai UBND thành ph DOng Ha: Các cp üy Dáng, chInh quyn cn 
vào cuc quyêt lit hcm nira, huy dng mçi nguOn hrc và khn trucYng triên khai 
các dixang giây nóng nhäm tiêp nhn thông tin h trçl ye y tê, an sinh xã hi, an 
ninh trt tsr... dê kjp thai h trçi nguai dan khi có yeu cau. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có vx&ng mac, nguai dirng du 
các ngành, dja phiiong phâi tp trung tháo g, giãi quyêt ngay; tru&ng hçip vlxçlt 
qua thâm quyên, báo cáo UBND tinh d xr 1 kjp thyi./. 

Ncr! nI,n: 
- Nhis trén; 
- TT. Tinh üy (b/c); 
- TT. HDND tinh (b/c); 
- Chü tjch, các PCT; 
- Các S&: Y t Cong Thng; 
- Cong an tinh, BCH QS tinh; 
- CVP, các PVP; 
- Liru: VT, TM, NC, VX. 
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