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Huyện Tân Lạc: Kịp thời chi trả tiền hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Từ ngày 2/5, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các xã, thị trấn đồng loạt thực hiện chi trả tiền từ gói 
hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.    
  

 

Người dân xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) nhận tiền từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng theo 
Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ 
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện đã tập trung triển khai ngay sau khi có 
các văn bản hướng dẫn. Công tác rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng được thực hiện 
đảm bảo phân loại chính xác, tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng.  

Theo số liệu tổng hợp, huyện có trên 33 nghìn người, thuộc 7 nhóm đối tượng được thụ 
hưởng từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Trong đó, người có công với cách 
mạng có 594 đối tượng; đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) đang hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng có 2.507 đối tượng; hộ nghèo và cận nghèo có 7.260 hộ, với 29.925 nhân khẩu. Nhóm 
các đối tượng còn lại, huyện đang chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, lập danh 
sách đảm bảo chính xác, đúng người, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, có sự giám sát 
chặt chẽ và tổ chức chi trả trong thời gian sớm nhất.  

Từ ngày 2/5, huyện thực hiện chi trả cho nhóm đối tượng đã có danh sách nhận chế độ hàng 
tháng, gồm người có công với cách mạng, đối tượng BTXH và hộ nghèo. Nhằm kịp thời chi 
trả, hỗ trợ cho người dân, huyện đã chủ động tạm ứng từ nguồn tài chính của ngân sách huyện 
để chi trả theo đúng quy định. Đến nay, 16 xã, thị trấn đã đồng loạt tổ chức chi trả tiền cho 
người dân. 

 



Tại điểm chi trả Bưu điện văn hóa xã Nhân Mỹ, vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của 
người dân trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. 
Bà Bùi Thị Năm là người được đối tượng BTXH Bùi Thị Xim ủy quyền đến nhận tiền hỗ trợ, 
cầm trên tay số tiền 1,5 triệu đồng cho 3 tháng, bà Năm xúc động chia sẻ: "Chỉ sau vài phút 
làm thủ tục là tôi đã nhận được tiền. Tôi rất vui mừng và biết ơn Đảng, Nhà nước đã kịp thời 
giúp đỡ người dân bớt đi một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là chính sách 
rất ý nghĩa và nhân văn của Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của 
người dân”.  

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến nhận kinh phí hỗ trợ, xã Nhân Mỹ thực hiện 
chi trả tại 3 điểm. Trên địa bàn xã có tổng số 48 đối tượng người có công với cách mạng; 291 
đối tượng BTXH đang nhận trợ cấp hàng tháng; 282 hộ nghèo với 1.017 nhân khẩu; 417 hộ 
cận nghèo với 1.920 nhân khẩu. Đối với các nhóm đối tượng còn lại được thụ hưởng chính 
sách, chính quyền xã tiếp tục rà soát, lập danh sách. Công chức LĐ-TB&XH và Ủy ban 
MTTQ xã sẽ giám sát, hỗ trợ quá trình chi trả. Hiện, xã đang thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho 
người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, 
đúng đối tượng. 

Đồng chí Vương Thị Tú Oanh, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Lạc cho biết: "Huyện 
đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát, lập danh sách những đối tượng được nhận hỗ trợ 
từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ đảm bảo chính xác, minh bạch, đúng đối 
tượng. Việc chi trả tiền tại các xã, thị trấn có sự giám sát, hỗ trợ từ UBND, Ủy ban MTTQ, 
công chức LĐ-TB&XH nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, 
ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách”. 

Huyện Tân Lạc đã chi trả kịp thời, đến đúng các đối tượng được thụ hưởng trong thực hiện 
chính sách từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, giúp các đối tượng vượt 
qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng thời còn là sự đoàn kết, chung tay của cả cộng đồng 
trong phòng, chống dịch Covid-19.  

Linh Nhật        
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Thành phố Kon Tum: Chi tiền hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch 
bệnh Covid-19 

Từ ngày 12-14/5, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum phối hợp với 
Bưu điện thành phố chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 
42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 
covid-19 của Chính phủ. 

 

Phường Thắng Lợi thực hiện chi tiền hỗ trợ cho người dân. Ảnh: VT 
 

Theo đó, trên địa bàn thành phố có 3.789 đối tượng bảo trợ xã hội ở các xã, phường được hỗ 
trợ 5,671 tỷ đồng trong đợt này. 

UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với Bưu điện thành phố trong quá 
trình chi hỗ trợ, nếu phát hiện đối tượng hưởng trùng chế độ kịp thời báo về Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội thành phố để xử lý; đồng thời giải đáp những vướng mắc của các đối 
tượng trong quá trình chi hỗ trợ. 

Văn Tùng 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam 
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Hội An chi trả hỗ trợ cho hơn 6.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

Sáng nay 12.5, TP.Hội An đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch bệnh Covid-19. 

 

Người có công nhận chi trả chế độ tại Bưu điện TP.Hội An. Ảnh: D.L 

Trong đợt chi trả đầu tiên này, TP.Hội An phối hợp với Bưu điện TP.Hội An thực hiện chi trả 
hỗ trợ cho 6.008 người thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

Người được chi trả đợt đầu gồm có người có công, bảo trợ xã hội. Sau đó, các xã, phường sẽ 
tiếp tục chi trả đối với nhóm người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

DIỄM LỆ 


