Tt Nguyên án Mu Tut ang n gn, cùng vi y mnh tuyên truyn trên các lnh vc, t chc các hot ng vn hóa,
vn ngh, TDTT, chnh trang ô th, m bo an ninh trt t thì hot ng tri ân, tng quà, chm lo Tt cho ngi có
công, i tng bo tr xã hi và h nghèo c cp y, chính quyn, các t chc oàn th, các nhà ho tâm trên a bàn
th xã Hng Lnh y mnh thc hin. Nhiu hot ng ý ngha ã c trin khai vi nhng hình thc phong phú. ây
không ch là trách nhim ln, ngha tình sâu nng, tri ân nhng ngi ã óng góp, cng hin, hy sinh vì s nghip
cách mng, vì t nc mà còn là dp chính quyn và ngi dân chung tay chia s, góp sc tháo g khó khn
cho nhng ngi nghèo có hoàn cnh khó khn, neo n trên a bàn.

Th oàn Hng Lnh phi hp trao quà cho các oàn viên, thanh thiu niên có hoàn cnh khó khn trong chng
trình "Bánh chng xanh, chia s xuân hng"
Theo s liu báo cáo ánh giá tình hình kinh t xã hi th xã Hng Lnh nm 2017, t l h nghèo ti th xã theo
chun nghèo tip cn a chiu gim 0,3% so vi cùng k, còn 0,95%... Kt qu này là s n lc, phn u ca toàn ng,
toàn dân và quân th xã trong công cuc gim nghèo bn vng, bo m "không ai b b li phía sau". ó cng là
thành tu ln hòa chung nim vui bc vào mt mùa Xuân mi ca c nc.
Bên cnh vic nâng cao cht lng i sng cho các h nghèo, cn nghèo, công tác chm lo i sng cho các gia
ình chính sách, ngi có công vi cách mng, các i tng yu th trong xã hi luôn c cp y, chính quyn,
MTTQ, các ban, ngành th xã quan tâm. Hàng nm, 100% s i tng ngi có công u c hng chính sách y ,
nhng i tng nng u c iu dng tp trung ti các trung tâm hoc iu dng ti cng ng. Công tác tuyên truyn vn ng
gia ình ngi có công n lc vt khó, vn lên XGN cng c y ban MTTQ Th xã và các t chc thành viên phi hp
cht ch, có hiu qu. n nay, 100% gia ình ngi có công trên a bàn Th xã u có mc sng cao hn hoc bng
mc sng trung bình ca a bàn ni c trú. Nm 2017, Qu "n n áp ngha" ca Th xã ã h tr xây nhà tình ngha
cho 144 gia ình ngi có công, vi kinh phí h tr trên 4,5 t ng.
Bng s n lc ca các cp, các ngành, công tác giúp các i tng ri ro, "yu th" trong xã hi c thc hin ngày
càng tt hn. Ngoài s h tr ca Nhà nc, MTTQ và các oàn th phi hp vi ngành L,TB&XH kêu gi, quyên
góp ng h ca các t chc, cá nhân, các doanh nghip óng trên a bàn giúp các i tng yu th xã hi gim bt

khó khn hn trong cuc sng. Nht là khi có thiên tai, ho hon xy ra, ngành L,TB&XH ã phi hp vi U ban
MTTQ, các oàn th cùng UBND các phng, xã kp thi n thm hi, tng quà, kêu gi quyên góp h tr các gia
ình, các cá nhân, ngi b nn; ng thi, ch o Phòng L,TB&XH phi hp vi U ban MTTQ, các oàn th thc hin
y vic h tr các chính sách xã hi cho ngi yu th, ngi cao tui; trin khai kp thi các chính sách khác nh h tr
ngi nghèo ón tt, cu ói cho h nghèo trong dp giáp ht, h tr tin in cho h nghèo... mi chính sách u thc
hin nghiêm túc, y và kp thi, úng quy nh ca Nhà nc và ca tnh.

Hi Ch thp th xã trao quà "Tt vì ngi nghèo và nn nhân cht c da cam" xuân Mu Tut 2018
ón Xuân mi Mu Tut 2018 cng là dp cao im các a phng, oàn th, t chc chính tr - xã hi, doanh nghip,
nhà ho tâm thm hi, tng quà cho ngi nghèo, các gia ình chính sách, các i tng yu th. S chung tay ca
toàn xã hi s góp phn tng cng ngun lc chm lo Tt cho ngi nghèo, khi dy và th hin tinh thn "lá lành ùm
lá rách" rng khp trong các tng lp Nhân dân. Theo ó, th xã Hng Lnh ã xây dng k hoch, tích cc rà
soát h nghèo, h cn nghèo nm 2017 làm cn c thc hin các chính sách gim nghèo và an sinh xã hi
trong nm 2018. ng thi rà soát, b sung i vi các h nghèo ni b nh hng bi thiên tai, l lt trong nm 2017
các h dân không b gián on trong th hng chính sách; tp trung mi ngun lc bo m ngi dân nghèo ón Tt
c truyn y , m áp. Theo báo cáo ca UBND th xã, tính n 14h00', ngày 12/02/2018, toàn th xã Hng
Lnh ã có 8.063 sut quà vi tng kinh phí gn 2 t ng ã c trao tn tay cho 4.041 ngi có công, 211 i tng bo
tr xã hi, 507 ngi nghèo, 1.373 ngi cao tui, 136 tr em có hoàn cnh khó khn, 1.795 sut cho các i tng
khác. Trong ó: quà ca Ch tch nc 2.031 sut vi tng s tin 418 triu ng; quà cp tnh 2.334 sut vi tng s tin
423,330 triu ng; quà trích t ngân sách th xã 1.745 sut, vi tng s tin 568,42 triu ng; quà trích t ngân
sách cp xã 337 sut vi tng s tin 25,05 triu ng, quà t ngun xã hi hóa c tính 1. 616 sut vi tng tr giá trên
500 triu ng. Ngoài ra, còn có 160 kg go cu tr ca các nhà ho tâm trao trc tip cho các i tng.

Các ng chí lãnh o th xã và các ngành liên quan cùng cp y, chính quyn phng c Thun trao quà Tt
cho h nghèo, h có hoàn cnh khó khn ti phng c Thun
Chia s v các hot ng an sinh xã hi, chm lo Tt cho ngi có công và h nghèo trên a bàn, ông Mai Vn
Danh Trng Phòng LTB&XH th xã cho bit: "Chm lo tt cho ngi nghèo và gia ình chính sách là vic làm
quan trng trong thc hin chính sách an sinh xã hi, th hin tính nhân vn, truyn thng tt p ca ngi Vit Nam
mi dp Tt n, xuân v. Phng châm ra là, phi làm tt hn na, chm lo ngi nghèo, ngi có công vi tình cm,
trách nhim nh ngi thân, rut tht ca mình. Nhng vic làm thit thc, hiu qu ca cp y, chính quyn, các ban,
ngành, oàn th, các doanh nghip, các nhà ho tâm và nhân dân th xã Hng Lnh i vi các gia ình chính
sách, ngi có công ã góp phn to thêm ng lc giúp h vt qua khó khn, t chc tt cuc sng, nâng cao i sng
vt cht, tinh thn. Trong thi gian ti, bên cnh s quan tâm ca các cp y ng, chính quyn a phng và các
ban, ngành, oàn th, công tác n n áp ngha rt cn s s chia và óng góp nhiu hn na ca các c quan, n v,
nhà ho tâm a phng có iu kin chm lo tt hn cho các thng, bnh binh, gia ình chính sách".

Hi ng hng phng c Thun ti thành ph Hà Ni phi hp cp y, chính quyn phng c Thun trao quà Tt cho các
gia ình thân nhân lit s
Ch còn my ngày na là ng b và Nhân dân th xã di chân núi Hng cùng c nc bc sang nm mi Mu Tut
2018, nm bn l thc hin Ngh quyt i hi ng các cp. Tin tng, vi s quan tâm, chia s kp thi, các gia ình
chính sách, h nghèo, các i tng bo tr xã hi trên a bàn s có mt mùa xuân m áp ngha tình, có thêm ng
lc phn u, vn lên trong cuc sng, ng thi, to nim tin ca Nhân dân i vi s lãnh o ca ng, chính quyn, cùng
ng b thc hin thng li mc tiêu Ngh quyt i hi ng b th xã Hng Lnh ã ra: n nm 2020, th xã Hng Lnh t tiêu
chí ô th loi III./.
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