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BÁO CÁO 

Giải pháp nâng cao đời sống cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng 

chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn thị trấn Nhà Bàng 

 

         Thực hiện Công văn Số: 583/PLĐTBXH-GN, ngày 12 tháng 8 năm 2019 của 

Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Tịnh Biên về việc giải pháp nâng cao 

đời sống cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với 

cách mạng trên địa bàn huyện; 

          Kết quả điều tra, rà soát về việc giải pháp nâng cao đời sống cho hộ nghèo có 

thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, UBND thị trấn 

Nhà Bàng báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác triển khai. 

Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn đã phân công bộ phận chuyên 

môn khẩn trương rà soát, tham mưu và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo có 

thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn thị 

trấn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú. 

2. Kết quả rà soát. 

- Đầu năm 2019 bộ phận chuyên môn kết hợp cùng 05 ban khóm tiến rà soát lại 

nhu cầu thiếu hút tiếp cận dịch vụ xã hội của hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thị 

trấn. Sau khi rà soát tại 05 ban khóm tổng số hộ nghèo là 54 hộ với 198 nhân khẩu, tỷ 

lệ 1,87% và tổng số hộ cận nghèo là 147 hộ với nhân khẩu 583 nhân khẩu, tỷ lệ 

5.10%, trong đó có 02 hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với 

cách mạng trên địa bàn thị trấn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình 

của cộng đồng nơi cư trú (Bà Đào Thị Mỹ và ông Phan Văn Hóa). 

-  Đầu năm 2019 bà Mỹ và ông Hóa đến đăng ký với Ban khóm xin thoát nghèo 

cuối năm 2019. Đối với Hộ Bà Đào Thị Mỹ là hộ nghèo của thị trấn từ năm 2007 đến 

nay, hiện nay đời sống kinh tế gia đình bà cũng đã khá hơn trước, các con của bà đã 

lớn đang lao động tại các công ty có thu nhập khá ổn định và cũng gửi tiền hàng tháng 

cho bà. Những năm gần đây gia đình bà luôn được Ban khóm Trà Sư và UBND thị 

trấn Nhà Bàng quan tâm giúp đỡ ưu tiên hỗ trợ vay vốn cắt nhà theo Quyết Định 

33/2015/QĐ-TTg , hàng tháng UBND thị trấn còn hỗ trợ thêm 20kg gạo. Chồng bà 

hàng tháng hưởng BHYT theo Quyết Định 62, riêng bà Mỹ hàng tháng nhận lương 

1.515.000 đồng /tháng. Hộ ông Phan Văn Hóa là hộ nghèo của thị trấn từ năm 2014 



đến nay, thu nhập gia đình cũng khá hơn trước. Gia đình luôn nhận được sự quan tâm 

của địa phương như hỗ trợ cắt nhà theo Quyết Định 22/QĐ-TTg, hàng tháng UBND 

thị trấn hỗ trợ 20kg. Riêng em của ông Hóa được hỗ trợ bảo hiểm BTXH và hàng 

tháng nhận lương 405.000 đồng/tháng, còn ông cũng có hỗ trợ bảo hiểm Thương bình 

và nhận lương hàng tháng 1.021.000 đồng/tháng. 

3.Giải pháp. 

kết quả rà soát Ủy ban nhân dân thị trấn nhận thấy hai hộ (Bà Đào Thị Mỹ và 

ông Phan Văn Hóa) để thoát nghèo bền vững cuối năm 2019. Phố hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền 

vững,chính sách an sinh xã hội khác và tiếp túc vận động mạnh thường quân và các 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, từng bước đáp ứng nhu 

cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình nghèo có công cách mạng tiếp cận thuận lợi 

các dịch vụ xã hội cơ bản, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. 

 Trên đây kết quả rà soát để tìm giải pháp nâng cao đời sống cho hộ nghèo có 

thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng của UBND thị trấn 

Nhà Bàng./.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Nơi nhận:         KT. CHỦ TỊCH 

- Phòng LĐ-TBXH huyện;               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Trương Hữu Trung 
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