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THÔNG BÁO 
Kết luận kiểm tra và theo dõi việc thực hiện hỗ trợ hộ gia đình người có 

công với cách mạng nâng cao mức sống  

 

 

Thực hiện Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND 

tỉnh Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 88/KH-SLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2021 

của Sở Lao động - Thương và Xã hội về kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ 

hộ gia đình người có công với cách mạng nâng cao mức sống. 

 Từ ngày 10/8 đến 13/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

tiến hành kiểm tra tiến độ việc thực hiện hỗ trợ hộ gia đình người có công với 

cách mạng nâng cao mức sống tại 03 huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Chi Lăng. 

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc 

Sở, Lãnh đạo và chuyên viên phòng Người có công, đại diện phòng Bảo Trợ Xã 

hội - Trẻ em; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – 

Dân tộc các huyện; Đại diện lãnh đạo UBND xã và cán bộ văn hóa xã hội (đơn 

vị được kiểm tra). 

 Sau khi kiểm tra tại các đơn vị trên, Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kết luận như sau:  

Thực hiện Công văn số 1560/VP-KGVX ngày 26/4/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc hỗ trợ Người có công nâng cao mức sống, đảm 

bảo mục tiêu 100%  hộ gia đình người có công có mức sống trung bình trở lên; Kế 

hoạch số 17/KH-SLĐTBXH ngày 09/02/2021 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực 

Người có công năm 2021. Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị – Dân tộc các 

huyện đa ̃chủ động tham mưu cho UBND huyêṇ ban hành Kế hoạch thực hiện 

hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng nâng cao mức sống trên địa bàn 

huyện1. Đã tiến hành rà soát hoàn cảnh của từng hộ gia đình người có công, nắm 

được nguyên nhân, lý do rơi vào hộ có mức sống nghèo, cận nghèo. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của 

Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị – Dân tộc các huyện, mặc dù trong bối 

cảnh đại dịch COVID-19 đang biễn biến phức tạp, nhiệm vụ chuyên môn của 

phòng phát sinh nhiều, nhưng đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai thực 

hiện Kế hoạch đề ra. Theo số liệu báo cáo của UBND các huyện từ khi triển 

khai đến nay một số huyện đã hỗ trợ được 01 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo. Toàn 

                                                 
1 Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 17/6/2021 của UBND huyện Chi Lăng; Kế hoạch số 

180/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện Văn Lãng; Kế hoạch số 139/KH-UBND 

ngày 23/6/2021 của UBND huyện Tràng Định; 
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tỉnh hiện có 2.459 hộ người có công hưởng trợ cấp hàng tháng có mức sống 

trung bình trở lên chiếm 96,4%. Hiện nay còn  93 hộ chiếm 3,65% hộ người có 

công có mức sống dưới trung bình, trong đó có: 18 hộ người có công thuộc hộ 

nghèo chiếm tỷ lệ 0,71%, 75 hộ người có công thuộc hộ cận nghèo chiếm 

2,94% (chủ yếu tập trung tại các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Tràng Định, Văn 

Lãng).  

 Qua kiểm tra thực tế tại 17 hộ gia đình2 (có biểu thống kê chi tiết từng hộ 

gửi kèm theo) đã đạt được kết quả như: Huyện Tràng Định hỗ trợ được 03 hộ 

cận nghèo lên hộ có mức sống trung bình; Huyện Văn Lãng hỗ trợ được 01 hộ 

nghèo lên hộ cận nghèo, hỗ trợ 01 hộ cận nghèo lên hộ có mức sống trung bình: 

Huyện Chi Lăng đã hỗ trợ được 01 hộ cận nghèo lên hộ có mức sống trung bình 

và đã có phương án cụ thể để hỗ trợ các gia đình còn lại nâng cao mức sống, dự 

kiến sẽ hoàn thành sớm hơn Kế hoạch đề ra.   

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn 

chế, khó khăn như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa có sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo quyết liệt, một số xã, thị trấn chưa có phương án, giải pháp cụ thể, thiết 

thực để hỗ trợ hộ Người có công nâng cao mức sống.  

Nguyên nhân một số hộ gia đình người có công rơi vào hộ nghèo, hộ cận 

nghèo là do thiếu hụt về thu nhập, một số hộ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản 

như: gia đình đông nhân khẩu, thiếu hụt về tiêu chí bằng cấp của thành viên hộ 

gia đình, hộ không có ít nhất một người làm việc phi nông nghiệp, hộ gia đình 

không có lương hưu, hộ gia đình người cao tuổi quá tuổi lao động, không có 

thành viên có khả năng lao động, hộ gia đình có con lười lao động, mắc tệ nạn 

xã hội, nghiện rượu bê tha, hộ gia đình có người tần tật, thiếu hụt về diện tích 

nhà ở, một số hộ thiếu hụt về tiêu chí nhà vệ sinh, thiếu hụt về tiếp cận thông tin, 

tiêu chí chăn nuôi... Một số hộ còn có tư tưởng chông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của 

nhà nước, nhận thức sự tham gia của của một số hộ trong công tác giảm nghèo 

còn hạn chế, có hộ không muốn thoát nghèo. 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 467/TB-UBND ngày 21/8/2021 của 

đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi 

làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Để đảm bảo đến hết năm 

2021 đạt 100% hộ người có công có mức sống trung bình trở lên, không còn hộ 

người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 

giai đoạn 2016 – 2020. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị 

Huyện ủy, UBND các huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ 

huyện đến cơ sở trong việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nâng cao mức sống hộ gia 

đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Thực hiện tốt các chính sách 

bảo đảm đúng, đủ, kịp thời đối với người có công và thân nhân của người có 

                                                 
2 Kiểm tra tại huyện Tràng Định 06 hộ (02 hộ nghèo, 04 hộ cận nghèo); huyện Văn Lãng 07 

hộ (03 hộ nghèo, 04 hộ cận nghèo); huyện Chi Lăng 04 hộ cận nghèo. 
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công; quan tâm hơn nữa việc chăm sóc người có công đặc biệt là người có công 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.  

2. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của 

tỉnh đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tuyên 

truyền, vận động, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của Người có công với cách 

mạng, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng. 

 3. Huy động các nguồn lực tổng hợp từ ngân sách địa phương, quỹ “Đền 

ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, nguồn vận động đóng góp từ các cơ quan, 

đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; lồng ghép với Chương trình, Kế hoạch 

khác để hỗ trợ hộ gia đình Người có công thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

 4. Chỉ đạo Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃ hôị – Dân tộc phối hợp 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát trực tiếp tại những 

hộ người có công thuộc hộ nghèo, cận nghèo để nắm chắc hoàn cảnh, nguyên 

nhân dẫn đến nghèo của từng hộ. Kịp thời xây dựng phương án cụ thể và triển 

khai thực hiện giải pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối  các hộ thiếu hụt những tiêu chí khó 

như: thu nhập, lao động, diện tích nhà ở; những hộ có thành viên gia đình vi 

phạm pháp luật, mắc nghiện ma túy cần chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp 

lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung hoặc có biện pháp giáo dục răn đe. 

 5. Lãnh đạo, chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên cập nhật tiến độ, 

kết quả thực hiện các nội dung trên báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và 

xã hội tỉnh Lạng Sơn trước ngày 30 hằng tháng để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh.  

Trên đây là Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và theo dõi việc tổ chức 

thực hiện hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng nâng cao mức sống 

của các huyện. Trân trọng đề nghị Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các huyện quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn liên quan triển khai, tổ chức thực 

hiện hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao./. 
 

 

 Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh (b/c); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Thường trực các Huyện ủy; 

 - UBND các huyện; 

 - Phòng LĐTBXHDT các huyện; 

 - Phòng BTXH-TE; 

 - Phòng LĐVL-BHXH; 

 - Lưu: VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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