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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

6278/VPUBND-TH ngày 08/11/2022 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về 

việc trả lời kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh An Giang.  

Theo kiến nghị của Nhân dân tại Báo cáo số 623/BC-TMTQ-BTT ngày 

07/11/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang liên quan đến 

lĩnh vực quản lý của Ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến 

phúc đáp như sau: 

1. Về dư luận Nhân dân huyện An Phú phản ảnh vấn đề hỗ trợ tiền cho đối 

tượng sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và đối tượng F0, 

F1 bị cách ly đến nay chưa được hưởng.  

Về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người điều trị Covid-19 (F0), cách 

ly y tế (F1) tại huyện An Phú, do kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với 

F0, F1 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn 

huyện rất lớn (cần kinh phí hỗ trợ trên 12.400 triệu đồng). Hiện nay, Ngân sách 

huyện chưa đảm bảo việc chi trả, chờ nguồn hỗ trợ của tỉnh nên người dân chưa 

nhận được chính sách hỗ trợ. Đồng thời, khi có phản ánh, kiến nghị của người 

dân, địa phương đã tiến hành giải thích rõ cho người dân biết, qua giải thích 

người dân đã hiểu và đồng ý chờ nguồn chi hỗ trợ của Nhà nước. 

2. Về dư luận Nhân dân xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú phản ảnh thời gian 

qua tình hình xét hộ nghèo và cận nghèo rất phức tạp, có những tường hợp bị thu 

hồi sổ hộ nghèo không có lý do, trong khi các hộ gia đình bị thu hồi sổ vẫn còn 

rất nghèo.  

Công tác rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh được 

triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng quy trình của trung ương và hướng dẫn của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hàng năm công tác rà soát hộ nghèo đều 

được UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện (năm 2022 

thực hiện theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh 

Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

An Giang), đến nay các huyện, thị xã, thành phố cơ bản đã hoàn thành kết quả rà 
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soát hộ nghèo theo tiến độ đề ra (đang tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh 

quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo). 

Tuy nhiên, theo phản ánh của dư luận Nhân dân ở xã Khánh Hòa, huyện 

Châu Phú, thời gian qua tình hình xét hộ nghèo và cận nghèo rất phức tạp, có 

những trường hợp bị thu lại sổ hộ nghèo không có lý do trong khi các hộ gia 

đình bị thu hồi sổ thì vẫn còn rất nghèo. Qua nội dung phản ánh trên, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Châu Phú phối hợp với UBND xã Khánh Hòa xác minh làm rõ phản 

ảnh của người dân. Kết quả xác minh cụ thể như sau: 

- UBND xã Khánh Hòa đã thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo một cách chặt chẽ theo quy định như: Ban hành Kế hoạch rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo; phân 

công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; tổ chức khảo sát, điều tra phiếu; họp 

dân, niêm yết danh sách công khai, thông báo trên đài truyền thanh địa phương... 

- Trong năm 2022, thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến 

thời điểm này UBND xã Khánh Hòa chưa nhận được đơn phản ánh, khiếu nại 

của người dân trên địa bàn xã. 

Qua phản ánh dư duận trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi 

nhận, tiếp thu và trong thời gian tới sẽ phối hợp với địa phương để tuyên truyền  

nhiều hơn để giúp người dân hiểu về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hàng năm; đồng thời tăng cường công tác giám sát chặt chẽ hơn để công tác rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương đảm bảo theo đúng quy định. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của Nhân dân tại 

Báo cáo số 623/BC-TMTQ-BTT ngày 07/11/2022 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh An Giang, báo cáo tiến độ thực hiện đến Văn phòng UBND tỉnh 

An Giang để tổng hợp./. 
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