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Số: 39 /KH-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 04
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Chung tay hỗ trợ khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo
bán vé số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong mùa dịch Covid - 19
--------------Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp cả trong
nước và trên thế giới, Chính phủ đang chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện
pháp, giải pháp nhằm hạn chế, ngăn ngừa, khống chế dịch bệnh trong cả nước,
trong đó đã chỉ đạo việc tạm ngừng phát hành vé số và bán vé số kể từ ngày 01
tháng 4 năm 2020, đây là giải pháp rất hữu hiệu, nhằm hạn chế tình trạng lây
nhiễm chéo khi người bán vé số dạo tiếp xúc hết người này, đến người khác;
đồng thời việc tạm ngừng phát hành vé số cũng nhằm giúp cho người thuộc hộ
gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, người khuyết tật ở nhà cách ly,
giảm nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và cộng đồng, tuy nhiên mức thu nhập
cũng giảm.
Nhằm giúp cho các đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người
khuyết tật không còn tham gia bán vé số dạo trong thời gian dịch bệnh Covid-19
đang diễn biến phức tạp; trên cơ sở hỗ trợ Công ty TNHH MTV Xổ số và Kiến
thiết tỉnh Đồng Tháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch
hỗ trợ gạo cho các đối tượng, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẽ một phần khó khăn cho các hộ gia đình
nghèo sinh sống bằng nghề buôn bán vé số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong
thời gian dịch bệnh Covid - 19.
- Phát huy tốt truyền thống “ Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.
2. Yêu cầu
Việc phối hợp tổ chức trao quà đúng mục đích, ý nghĩa; nghiêm cấm việc
lợi dung hỗ trợ để tuyên truyền, phổ biến thông tin trái quan điểm, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; không tổ chức tụ tập đông người (từ 10
người trở lên) đến cùng một lúc, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.
II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN
1. Đối tượng
Hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, khuyết tật của các huyện, thị, thành phố
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang sinh sống bằng nghề bán vé số dạo.
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2. Số lượng:
- Xuất hỗ trợ: 20kg gạo và 800.000 đồng/một hộ gia đình.
- Thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh: 200 xuất hỗ trợ/ đơn vị.
( Tương đương 04 tấn gạo và 160.000.000đ/đơn vị x 2 đơn vị)
- Các huyện, thị, thành phố còn lại: 100 xuất hỗ trợ/ đơn vị.
( Tương đương 02 tấn gạo và 80.000.000đ/đơn vị x 10 đơn vị)
Ghi chú: Riêng địa bàn Thành phố Cao lãnh, đã có một số hộ gia đình nhận
gạo rồi (do Trung tâm dịch vụ việc làm vận động tài trợ) nên chỉ hỗ trợ gạo cho số
đối tượng còn lại.
3. Thời gian, địa điểm thực hiện.
- Thời gian: Từ ngày 03 tháng 4 đến ngày 07 tháng 4 năm 2020
- Địa điểm: Giao Phòng Lao động – TB & XH các huyện, thị, thành phố chịu
trách nhiệm lập danh sách đối tượng trên địa bàn và phân bổ gạo, tiền về cho các
xã, phường, thị trấn để cử cán bộ, công chức phát trực tiếp cho cho từng hộ dân.
Không tập trung về một địa điểm.
III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
Do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp tài trợ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Công ty TNHH MTV Xổ số và Kiến thiết tỉnh Đồng Tháp cử
cán bộ phối hợp cùng Sở Lao động – TB & XH chuyển tiền (bằng tiền mặt trực
tiếp hoặc chuyển khoản) và gạo cho Phòng Lao động – TB & XH các huyện, thị,
thành phố tiếp nhận.
2. Phòng Lao động – TB & XH các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm
lập danh sách theo đối tượng được hỗ trợ gởi về Sở Lao động – TB & XH (qua
Phòng Bảo trợ xã hội) trước ngày 03 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp; Chỉ đạo
các xã, phường, thị trấn sớm cấp phát cho người dân và ký nhận vào danh sách,
sau đó tổng hợp danh sách đã ký nhận (có xác nhận của xã, phường, thị trấn) gởi
về Sở Lao động – TB & XH để tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định.
3. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập danh sách đúng đối tượng và
phối hợp tổ chức thực hiện chu đáo, ý nghĩa./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thị, TP;
- Cty TNHH MTV XSKT;
- Phòng LĐTBXH các huyện, thị, TP;
- Lưu: VT , PBTXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Công
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