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BAO CÁO.
Két qua giám sat vic thirc hin chInh sách chi trã tiên din
cho ho nghèo, h chInh sách xa hi tir 11am 2019
den näm 2020 trên dia bàn huyn
Thirc hin các Nghj quyêt k' h9p thu 9, HDND huyn và Nghj quyt hott
dng giám sat cüa HDND huyn näm 2020. Ban Dan tc HDND huyn xay dirng
và ban hành Ké hoch giám sat so 07 ngày 29/10/2020, vic thirc hin chInh sách
chi trâ tiên din cho h ngheo, h chInh sách xA hi t1r näm 2019 den näm 2020
trên dja bàn huyn.
Trên c s& két qua giám sat trrc tiêp ti 06 xà (Ia Le, Ta Phang, Ia Dreng, Ia
Hrü, Ia Rong, Ta Hia) và giám sat trixc tiêp tii phông Lao dng Thrnng binh và Xã
hi huyn. Doàn giám sat Ban Dan tc HDND tong hqp kêt qua giám sat, cii the
nhirsau:
i. oAc DIEM TINH H!NH
II. KET QUA THç'C HIN CHiNH SACH CHI TRA TIEN DIN
CHO HO! NGHEO, HO! CHNH SACH XA HQI
1. Cong tác Iãnh do, chi dio triên khai thrc hin
Thirc hin các quy djnh hin hành cüa Trung uang và cüa Tinh ye chInh
sách ho trçY tiên din cho h nghèo, h chInh sách xà hi, trong thii gian qua duçic
các cap üy, chInh quyên, Mtt trn To quôc và các ban ngành doàn the ti'r huyn den
ccj s& luôn quan tam lanh do, chi do vàtriên khai thirc hin có hiu qua các chInh
an sinh xA hi, nhât là dôi tung h trg ye chInh sách xä hi.
Phông Lao dng- TB&XH huyn âã tharn muu kjp thai cho Uy ban nhân
dan huyn dâ ban các van bàn chi do, huàng dan các to chüc doàn the, các phông
ban chuyên mon và UBND các xã, thj trân triên khai thrc hin cac chInh sách h
trçY tiên din cho các dôi tucmg h nghèo, h chInh sách xä hi. Thi.râng xuyên
tuyên truyên chü trucYng cüa Dãng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nrc ye chInh
sách ho trçY tiên din cho h nghèo, hi chInh sách xà hi den các timg 1p nhân
dan; chi do cac phông ban chuyên môn, UBND các xa, thj trân phi hçip vói
MTTQ và các doàn the to chuc tuyên truyen chInh sách tó'i các dôi tuqng h
nghêo, h chInh sách xâ hi trên dja bàn huyn. Niêm yet cong khai ti nhà sinh
hot cong thôn...

T chüc trin khai các lop tp hun nghip vj cho can b lânh dao, cong
chirc lam cong tác Lao dng — Thng binh và xà hi.
2., Cong tác tuyên truyên ye chInh sách h trq tin diên
To chrc tuyên truyên djnh ks' hang tháng ye chInh sách ho trg tiên din cho
các dOi tuqng h nghèo, h chInh sách xà hi trong các buOi giao ban vài can b
Lao dng — Thtrng binh và xà hi các xã, thj trân. Tuyên truyên lông ghép trong
các dçit tp huân, diêu tra h nghèo, h cn ngheo, tp cong tác báo trçl xã hi, tré
em,
3. Cong tác quãn 1, tiêp nhãn và giãi quyét chê do h tr9' tiên din cho
h nghèo, h chInh sách xa hi
- Dôi vâi h nghèo : Phông Lao dng — Thisng binh và xã hi huyn can ci'r
vào kêt qua UBND huyn dA phê duyt ye kêt qua diêu tra, rà soát h nghèo, h
cn nghèo hang nãm trên dja bàn huyn de quãn l, tiêp nhan và giâi quyêt chê d
h trçx tiên din cho h nghèo.
- Dôi vâi hi chInh sách xà hi: Hang näm, 6 tháng Phông Lao dng —
Thi.rcing binh và xa hi huyn dâ có van bàn htxâng dan các xà, thj trân 1p danh
sách nhttng hO chInh sách xa hOi dü diêu kin ho trçy tiên din theo quy djnh. Trên
ca sâ kêt qua danh sách duqc UBND các xâ, thj trãn rà soát tong hqp phOng Lao
dng — Thrang binh Va xA hOi huyn thâm djnh và trInh UBND huyn phê duyt,
phông Tài chInh — Kê hoch huyn dê dugc phân bô kinh phi h trçi cho hO chInh
sách xã hOi theo dUng quy djnh.
4. Cong tác quãn I kinh phi, chi trã ho trq tiên diên cho h nghèo, hO
chInh sách xã hOi
- Näm 2019, tti Cong vAn so 210/TCKH-NS ngày 03/5/2019 cUa phông Tài
chInh — Kê hoch huyn ye vic phân bô kinh phi tiên din cho hO nghèo và hO
chInh sách xA hOi là 1.059.527.000 dông (M3t ty k/zông tram nám mwo dim
tr4u ndm tram ha! iizirri bay ngân dông). Kinh phi nay phOng Tài chInh — Kê
hoch huyn giao dir toán tWc tiêp cho UBND các xA, thj trân quán 1 và chi trá
cho các dôi tuçlng duçc th%1 huâng.
- NAm 2020, kinh phi, chi trã h trY tiên din cho hO nghèo, hO chinh sách xa
hOi là 1.029.730.000 dng (M5t tj khzông tram hal mwo'l chIn triu bay tram ba
mini! ngàn dông). Kinh phi UBND huyn giao dir toán tr1rc tiep cho phOng Lao
dOng — Thuang binh và xA hOi huyn quãn l và chi trã cho các dOi ti.rçing dugc thii
hithng.
5. Kt qua thiic hin vic chi trã tiên din cho ho nghêo, ho chInh sách
xãhôi
- S tiên din chi trã cho ho nghèo
NAm 2019 tong so hO nghèo thii huâng là 1.667 hO vâi sO tiên là
980.196.000 dông. Trong dO: hO dông bào dan tOc thiêu so là 1.446 hO vâi sO tien
là 850.248.000 dông.

Nàm 2020 thng s h nghèo thi hithng là 1.155 h vâi s ti&n là
679.140.000 dông. Trong do: hO dông bào dan tOc thiêu so là 981 hO vâi so tiên là
576.828.000 dông.
- S tin diên chitrã cho hO chInh sách xã hOi
Näm 2019 tong so hO chInh sách xahOi là 550 hO vi so tiên là 160.377.000
dông. Chi trâ qu I, qu,2 II là 274 hO vài so tiên là 79.331.000 dOng; Qu III, IV là
276 hO vâi so tiên chi trã là 81.046.000 dông. Trong do, hO dông bào dan tOc thiêu
so là 508 hO vâi so tiên là 148.029.000 dông. Chi trã qu' I, II là 253 hO vài so tiên
là 73.157.000 dông; qu III, IV là 255 hO vth so tiên là 74.872.000 dông.
Näm 2020 tong so hO chInh sách xahOi là 516 hO vâi so tiên là 160.377.000
dông. Chi trâ qu I, qu2 II là 246 hO v&i so tiên là 71.295.000 dOng; Qu III, IV là
270 hO vâi sO tiên chi trâ là 78.84 1.000 dOng. Trong do, hO dông bào dan tOc thiêu
so là 508 hO vth so tiên là 148.029.000 dông. Chi trá qu' I, II là 253 hO vâi so tiên
là 73.157.000 dông; qu III, IV là 255 ho vài sO tiên là 74.872.000 dông.
Qua giám sat trirc tiêpti 06 xà (Ia Le, Ia Phang, Ia Dreng, Ia HrO, Ta Rong,
Ia Hla) và giám sat trrc tiêp ti phOng Lao dOng Thucmg binh và XA hOi huyn.
Quy trInh thirc hin näm 2019 UBND các, thj trân 1p danh sách các dôi tuclng thi
hi.r&ng h trçl tiên din gri PhOng Lao dOng — Thuong binh và xA hOi huyn thâm
dlnh và trInh UBND huyn phé duyt. Can cü 's'ào kêt qua UBND huyn phê
duyt, phông Tài chInh — Kê hotch huyn phãn bô trçrc tiêp ye UBND các xâ, thj
trân dê chi trá h trg cho các dôi tuçing thi hi.râng theo dung quy djnh.
Riêng näm 2020 phOng Tài chInh — Kê hoch huyn phân bô trirc tiêp ye
PhOng Lao dng — Thi.rcmg binh và xa hOi huyn chi trá cho các dôi tuçing thi1
huâng.
Ti thai diem giám sat ngày 11/12/2020, Phông Lao dOng — Thrmig binh và
xA hOi huyn mâi cap ye cho các xä, thj trân dê h trq tiên din hO nghèo, hO chInh
sách xA hOi vth so tiên là 9 10.322.000 dông ( h ngheo näm 2020 là 679.140.000
dông); riêng hO chInh sách xà hOi kinh phi qu2 III, IV cOa näm 2019 m9i cap ye
cüng vi näm 2020 là 231.182.000 dông.
III. DANH GIA CHUNG
1. U'u dim
Trong nh€tng näm qua, phOng Lao dOng — TBXH huyn và IJBND các xà,
thj trãn dA tham muu cho UBND huyn chi d?o, triên khai thirc hin các chê dO,
chInh sách cho các tuçlng hO nghèo, hO chinh sách xã hOi theo dung các quy djnh
hin hành. Các chê dO, chInh sách duc triên khai day dü, kjp thi, dung dôi tuqng;
cong tác quân l ho so dam bão dung quy djnh; vl vy, thai gian qua trên dja bàn
huyn không có các don thu khiêu ni, ye vic triên khai, thrc hin chê dO, chInh
sách cho các dôi tugng hO nghèo, ho chinh sách xâ hOi. Nhung chInh sách xa hOi
dà the hin sij quan tam cüa Dãng và Nhà nuâc dôi vâi nhQng các dôi tuçng th

hithng h nghèo, h chInh sách xä hi vuçit qua khó khän, n djnh cuc sng, dng
thai gop phn dam bào an sinh xà hi trên dja bàn.
2. Mt so tI ti, hnchê
- Cong tác quãn 1 dôi tuçlng h chInh sách xã hi i mt so xâ, th trân vic
cp nht thông tin dôi tuçYng chixa kjp thai.
- Vic theo dOi, chi trã h trçY cho các dOi ti.rçlng chua thirc hin dung theo
Thông ti.r so 190/ 2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 cüa B Tài chInh ye quy djnh
thirc hin chmnh sách h trg tiên din cho h nghèo, h chInh sách xà hi.
- Cong tác giám sat, don dôc vic chi trâ h trçl cho các dôi tirçing cac xà, thj
trân chua diicic thuäng xuyên nên con mt so trtrang hqp chira ho trçl dung theo
quy djnh.
- Cong tác kiêm tra, rà soát các dôi ti.rçmg dé nghj dtrqc hi.r&ig chê d ho trçi
chua drçic thtthng xuyên.
3. Nguyen nhãn cüa nhUngtônti, han chê
- Cong tác tuyên truyên, phô biên các chInh sách mâi Co thai diem, có tue
chua di.rcic thuang xuyên, sâu rng.
- Cong chüc Lao dng — Thuing binh và xâ hi mt sO xã, thj trân chuyên
mon nghip vii chua sâu, chua drçic dào to dã ánh hixâng không nhO den cong tác
tham mru cho cap üy, chInh quyên dja phucing vic thrc hin chê dO, chInh sách
cho các dOi ttxçing thii hi.rang trên dja bàn.
IV. MÔT SO MIEN NGHJ
Can cir kt qua giám sat và tInh hmnh thirc t& Doàn giám sat cüa Ban Dan tOe
HDND huyn kiên nghj:
1. Dôi vo'i UBND huyn
- Tang ciiang cong tác quân 1 nba nuac dôi vâi cong tác ho trq tiên din
cho hO nghèo, hO chInh sách xã hOi trén dja bàn.
- Chi do phOng Lao dng — TBXI-1 huyn và UBND cac xâ, thj trân day
mnh cong tác tuyên truyên các quy djnh cüa Dáng, Nhà ni.rOc ye chê dO, chInh
sách h trçi cho hO nghèo, hO chInh sách xâ hOi den can bO, dàng viên và nhân dan
trên dja bàn huyn, dámbâo không bO sot dôi tuqng, dOi tugng thii hi.râng kjp thai,
dOng quy djnh, dung chê dO.
- Chi dao vic rà soát, xét duyt các dOi tuclng hO nghèo, hQ chmnh sách xA
hOi dam bâo cOng khai cong bang, chInh xác, khách quan, dung quy djnh.
2. Dôi vOi phông Lao dng — TB&XH huyn
- Thuang xuyen to chuc các lop bôi duông, tp huân ye chuyên mon nghip
vii cho dOi ngü can bO lam cOng tác Lao dOng — TB&XH các xä, thj trân.
- [-lang tháng phâi hu&ng dan, kiêm tra và giám sat vic chi trá chê dO cho
các dôi tl.rang.

- Thu&ng xuyên rà soát, kim tra, giám sat vic trin khai cong tác chi trã
tiên din cho h nghèo, h chInh sách xâ hi cüa các xâ, thj trãn dam bão dung
theo quy djnh.
Trên day là báo cáo kêt qua giám sat vic thic hin chInh sách chi trá tiên
din cho h nghèo, h chInh sách xA hi tir näm 2019 den nãm 2020 trên dja bàn
huyn. Ban Dan tc HDND huyn kInh trinh kS' h9p thu 11, HDND huyn khoá IX
xem xét, quyêt dlnh.I.
Ncri nhân:
- U HDND huyn;
- UBND huyn;
- Các thành vièn BDT;
- Lnh dao Vanphông HDND, UBND huyn;
- 02 Ban Kinh te, Ban Pháp chê HDND huyn;
- Dm vi dizçic giám sat: (UBND xâ Ia Phang,
Phông Nong nghp & PTNT;
• Ltru BDT.
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