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BÁO CÁO 

                        Tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội 

 

 

1.Công tác chăm lo cho người nghèo: 

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác vận động Quỹ “Vì 

người nghèo” và chương trình an sinh xã hội; từ đầu năm đến nay đã phối kết hợp 

với các ngành trong toàn xã đã vận động các Mạnh thường quân trong và ngoài 

địa phương được 3.418 phần quà cho hộ nghèo với tổng số tiền 1.039.700.000 

đồng. Bên cạnh vận động các nhà hảo tâm và mạnh thường quân cất mới 85 căn nhà 

cho những hộ nghèo hiện đang khó khăn về nhà ở (trong đó: hỗ trợ theo Quyết định 

số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 42 căn, công ty XSKT 15 căn, công ty 

khai thác đá AG 12 căn, mái ấm tình thương 16 căn) với tổng số tiền 

5.220.000.000đ. 

Thực hiện Kế hoạch 27-KH/TU ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

và Hướng dẫn số 01-HD/HU của Huyện ủy Tịnh Biên, phát động đảng viên, cán 

bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội 

tính đến nay thu được 64.500.000 đồng đã nộp về trên đúng quy định. 

2. Công tác chăm lo cho người có công: 

- Từ năm 2004 đến tháng 12/2019 cất mới và sữa nhà cho 63 căn nhà thuộc 

gia đình chính sách tổng số tiền 2.796.000.000, hiện nay còn 22 căn đã được 

UBND huyện phê duyệt chờ kinh phí xây dựng. 

Trên đây là báo cáo về công tác chăm lo cho người nghèo và người có công 

của xã An Phú./. 
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