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ỦY ban nh©n d©n
x· VẠN PHÚC

Sè:      /BC-UBND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Vạn Phúc, ngµy  27 th¸ng 6 n¨m 2022

BÁO CÁO
Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác trong lĩnh vực LĐTB-XH 6 tháng đầu 

năm 2022, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn xã Vạn Phúc.
Căn cứ Luật người Cao tuổi; Luật người khuyết tật. Nghị định số 28/20112/NĐ - 

CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của luật người khuyết tật; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 
năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội; Thông tư Số: 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 06 năm 2021 về Hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, trên địa bàn xã Vạn Phúc đã tổ chức 
thực hiện tốt chính sách người có công và các chính sách an sinh xã hội nhằm trợ giúp 
cho đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn có được cuộc sống ổn định, góp phần thực 
hiện thắng lợi chủ chương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.  UBND xã 
Vạn Phúc báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp xã hội 6 tháng đầu năm 2022 như 
sau:

I. Kết quả thực hiện công tác trợ giúp thường xuyên 6 tháng đầu năm 2022.
1. Trợ cấp xã hội hằng tháng.
Thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, 6 tháng đầu năm 
2022 trên địa bàn xã Vạn Phúc có 258 đối tượng hưởng trợ giúp xã hội thường 
xuyên trong đó có 92 đối tượng là nam và 166 đối tượng là nữ với số tiền trợ 
giúp thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022 là 900.980.000 đồng.
Trong đó:

- Trẻ em mồ côi 1 người, tiền trợ giúp là 3.420.000 đồng
- Người nghèo, cận nghèo đơn thân nuôi 
con nhỏ

11 người, tiền trợ giúp là 41.040.000 đồng

- Người cao tuổi 107 người, tiền trợ giúp là 243.960.000 đồng
- Người nghèo cao tuổi cô đơn 03 người, tiền trợ giúp là 11.400.000 đồng
- Người khuyết tật 118 người, tiền trợ giúp là 499.320.000 đồng
- Hộ gia đình có người chăm sóc người 
khuyết tật đặc biệt nặng

17 người, tiền trợ giúp là 41.040.000 đồng

- Hỗ trợ Mai táng phí 08 người , tiền trợ giúp là 60.800.000 đồng
2. Kết quả thực hiện chính sách đối với người cao tuổi 6 tháng đầu năm 

2022.
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam công tác chăm sóc người 

cao tuổi là một trong những nhiệm vụ của Đảng, nhà nước.Trong những năm qua Đảng 
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bộ và nhân dân xã Vạn Phúc  đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chính 
sách, pháp luật về chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi Việt Nam; tạo điều 
kiện để người cao tuổi tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; phong trào bảo vệ an ninh, trật tự; sinh hoạt văn 
hóa, thể dục, thể thao tại địa bàn, khu dân cư. Tổng số người cao tuổi của xã là: 754 
người trong đó có 293 nam và 461 nữ, số người cao tuổi tham gia vào hội 1à 721 hội 
viên chiếm 95,6% số người cao tuổi.

Trong đó:
- Người cao tuổi nghèo 05 người
- Người cao tuổi cô đơn 03 người
- Người cao tuổi khuyết tật 62 người
- Ngườ đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 49 người
- Người cao tuổi hưởng trợ cấp người có công 53 người
- Người cao tuổi hưởng trợ cấp hằng tháng 107người

3. Kết quả thực hiện chính sách đối với người khuyết tật 6 tháng đầu năm 
2022.

Người khuyết tật là đối tượng bảo trợ xã hội được đảng và chính quyền các cấp 
quan tâm chăm lo đời sống, tinh thần và vật chất cho họ sau khi Nghị định số 
20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã 
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư Số: 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24 
tháng 06 năm 2021 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 
với đối tượng bảo trợ xã hội được ban hành thì các chế độ đối với người khuyết tật 
ngày càng được cải thiện.

- Trên địa bàn xã Vạn Phúc hiện có 123  người khuyết tật
Trong đó:
Khuyết tật đặc biệt nặng là 18 người.
Khuyết tật nặng là 100 người
Khuyết tật nhẹ là 05 người.
Người khuyết tật thuộc hộ nghèo là 03 người.
.Người cao tuổi khuyết tật là 62 người.
Người khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng là 107 người. 
Người khuyết tật có thẻ BHYT là 123 người.
Bên cạnh đó UBND xã Vạn Phúc đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo về các chế độ 

của nhà nước như chế độ mai táng phí và chế độ chính sách đối với người có công. Tạo 
việc làm cho người lao động , nắm bắt, rà soát đối tượng lao động tại các công ty, 
doanh nghiệp. 

3. Những khó khăn, tồn tại 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện chính sách còn tồn tại 

một số hạn chế sau:
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- Cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi đều là những người đã nhiều tuổi, 
chính  vì vậy việc triển khai đường lối, chủ trương đến cán bộ, hội viên đôi lúc gặp khó 
khăn. 

- Hội người cao tuổi là hội đặc thù nên kinh phí cho hội hoạt động hạn chế, phụ 
cấp cho các chi hội trưởng là không có nên việc hoạt động ở các chi, tổ hội cũng gặp 
khó khăn. kinh phí thực hiện các chính sách về khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở còn 
thấp…

Đối với người khuyết tật do mối người đều mắc phải những dạng tật khác nhau 
lên việc lắm bắt các chế độ chính sách có phần còn hạn chế, tổ chức một số hoạt động 
sinh hoạt tập thể chỉ một số ít đại diện tham gia.

II. Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Tuổi cao- gương sáng", phát huy vai 

trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình CLB...
-Tổ chức có hiệu quả các hoạt động phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể 

nhân dân, các ban ngành của địa phương để thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn xã hội 
chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi"

- Cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hội người cao tuổi 
phát động quỹ chăm sóc người cao tuổi,phát huy vai trò người cao tuổi nhân dịp ngày 
thành lập Hội NCT Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo Đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác trong lĩnh vực 
LĐTB-XH 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 của  
UBND xã Vạn Phúc trong lĩnh vực LĐTB&XH./.

N¬i nhËn                                                                      
- UBND huyện Ninh Giang
- Phòng LĐTBXH huyện;                                             
- Lưu: VT.                                                  

TM. ỦY ban nh©n d©n x·
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Dương
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