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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 65 /KH-UBND

Bắc Hà, ngày 19 tháng 11 năm 2020
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân
bị ảnh hưởng do mưa lụt tháng 10/2020

Thực hiện Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính Phủ; Nghị
định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về
vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ
Nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các
bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày
29/10/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời một số nội dung về
hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định đời sống trên địa bàn tỉnh; Sau
cuộc tập huấn tại UBND thành phố ngày 17/11/2020, UBND phường đã triển khai
họp thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban cứu trợ phường Bắc Hà chiều
ngày 17/11/2020, Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch thực hiện chính
sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa, lũ như sau:
I. Mục tiêu
- Hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lụt
từ ngày 18-21/20/2020 theo Quyết định của UBND tỉnh, nhằm giảm bớt khó khăn,
ổn định đời sống dân sinh.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức soát xét, đánh giá mức độ thiệt
hại của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt gây nên trên địa
bàn phường
- Xác định chính xác mức độ thiệt hại của các tổ chức, cá nhân, bị thiệt hại
do lũ lụt từ ngày 18-23/10/2020.
- Đề xuất hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng theo quy định của Chính Phủ,
UBND tỉnh và thành phố.
II. Nội dung
1. Đối tượng, định mức hỗ trợ: Áp dụng theo quy định tại Nghị định
02/2017/NĐ-CP ngày 09/11/2017 của Chính Phủ; Quyết định số 3659/QĐ-UBND
ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh
1.1 Trích các nội dung hỗ trợ tại Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày
29/10/2020 UBND tỉnh:

Hỗ trợ dân sinh và ứng cứu trong bão, lũ:
a) Hỗ trợ gia đình có người chết: 15 triệu đồng/người;
b) Hỗ trợ người bị thương nặng: 05 triệu đồng/người;
c) Hỗ trợ nhà ở sập hoàn toàn: 50 triệu đồng/hộ;
d) Hỗ trợ nhà ở thiệt hại từ 80% trở lên: 30 triệu đồng/hộ;
đ) Hỗ trợ nhà ở thiệt hại từ 50% đến dưới 80%: 20 triệu đồng/hộ;
e) Hỗ trợ nhà ở thiệt hại từ 30% đến dưới 50%: 10 triệu đồng/hộ;
g) Đối với những hộ gia đình có nhà chính bị hư hỏng và các công trình phụ
trợ khác dưới 30%: Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác từ
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huyện đến thôn, xóm, cộng đồng dân cư, dòng họ giúp đỡ cùng gia đình khắc phục
để sớm ổn định cuộc sống; 2
h) Đối với các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi mất 100% hoặc hư hỏng toàn bộ
lương thực, thiếu đói thì hỗ trợ 15kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian 03 tháng;
đối với những hộ bị trôi một phần lương thực, có nguy cơ thiếu đói thì Ủy ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) xét, đề xuất Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là cấp huyện) quyết định hỗ trợ mức
15kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian từ 01 đến 02 tháng; từ nguồn lương thực
Trung ương và các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ.
1.2 Trích các nội dung hỗ trợ tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP
- Hỗ trợ đối với cây trồng sản xuất đúng quy hoạch: Diên tích rau màu các
loại thiệt hại trên 70% hỗ trợ 2.000.000 đồng / ha; thiệt hại từ 30%-70% hỗ trợ
1.000.000 đồng/ ha;
- Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi
hỗ trợ 10.000-20.000 đồng/con; Trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 21.000-35.000 đồng/ con;
2. Trình tự thực hiện
2.1 Đối với các tổ dân phố.
- Bí thư, thôn trưởng cùng ban công tác mặt trận thống kê rà soát trên địa bàn
TDP có hộ gia đình nào có khả năng bị ảnh hưởng thuộc các nội dung được hỗ trợ tại
điểm 1 ở trên thì phát phiếu kê khai cho các đối tượng bị thiệt hại. Tổ chức, cá nhân bị
thiệt hại thực hiện tự kê khai.
- Bí thư, thôn trưởng cùng các đoàn thể tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ,
khối lượng bị thiệt hại của từng hộ; tổng hợp thiệt hại, tổ chức họp toàn thể các hộ
dân, bình xét, phân loại; tại cuộc họp, tiếp tục bổ sung các danh sách đối tượng bị
thiệt hại nếu có phản ánh của người dân khi đủ điều kiện xem xét, tránh bỏ sót đối
tượng, đề xuất các khoản hỗ trợ đối với từng hộ đảm bảo công bằng, công khai,
dân chủ, minh bạch (Chủ tịch UBND xã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp họp cùng
tổ dân phố, thôn xóm trong quá trình họp công khai, bình xét để nắm chắc tình
hình thực tế).
- Sau khi thống nhất tại cuộc họp, Bí thư, thôn trưởng và tập thể ban công
tác mặt trận thôn lập biên bản cuộc họp, ký vào biên bản kèm danh sách đề nghị
gửi lên Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 23/11/2020; (Nếu không có đối tượng
bị ảnh hưởng cũng phải lập biên bản chốt kết thúc đề xuất hỗ trợ để gửi về phường
tổng hợp để báo cáo thành phố)
Đối với các hộ đã được nhận hỗ trợ trực tiếp từ các tổ chức, cá nhân, xã và
tổ dân phố trong thời gian qua, thôn xóm cần phải xem xét, cân đối để đảm bảo
công bằng giữa các hộ có mức thiệt hại như nhau.
2.2 Đối với phường
- Trên cơ sở đề xuất của các tổ dân phố, UBND phường thành lập đoàn kiểm
tra gồm các thành phần là đại diện Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các thành viên Ban Cứu trợ của phường đến từng hộ
dân bị thiệt hại để kiểm tra, đánh giá thực tế.
- Tổ chức hội nghị gồm: Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp xã, Bí thư, tổ
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trưởng để đánh giá tình hình, xác định mức độ thiệt hại, tổng hợp kết quả bình xét,
báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban Cứu trợ thành phố trước ngày 24/11/2020. Văn bản
có ký xác nhận và đề nghị của Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường.
- Niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do mưa lụt
được đã xét hỗ trợ tại trụ sở UBND phường và nhà văn hóa tổ dân phố; thông báo
trên hệ thống thông tin truyền thanh của xã, phường từ ngày 24/11/2020 đến
30/11/2020.
- Căn cứ theo Quyết định hỗ trợ của Ban Cứu trợ cấp huyện, Ủy ban nhân
dân, Ban Cứu trợ phường cùng các TDP tổ chức phân phối nguồn tiền, hàng cứu
trợ cho các hộ dân, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác và lập đầy đủ hồ sơ, thủ
tục có liên quan theo quy định.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, là thành viên ban
thẩm định đánh giá tình hình, xác định mức độ thiệt hại của các TDP
2. Công chức Tài chính kế toán tổng hợp trình thành phố: Giúp việc trực
tiếp cho UBND và Ban cứu trợ phường, tổng hợp số liệu báo cáo của 9 TDP, đề
xuất phân bổ theo số liệu được các tổ thẩm định tổng hợp.
2 Các thành viên giao phụ trách các tổ dân phố
- Đ/c: Đào Xuân Biên phụ trách TDP1
- Đ/c: Trần Thị Ngọc Bích phụ trách TDP2
- Đ/c: Vương Tiến Dũng phụ trách TDP3
- Đ/c: Trần Hải phụ trách TDP4
- Đ/c: Nguyễn Trọng Hoàng phụ trách TDP5
- Đ/c: Nguyễn Trọng Dũng phụ trách TDP6
- Đ/c: Nguyễn Thanh Phong phụ trách TDP7
- Đ/c: Trần Thị Hải Yến phụ trách TDP8
- Đ/c: Nguyễn Thị Yến phụ trách TDP9
Các thành viên có trách nhiệm đôn đốc các tổ dân phố được giao phụ trách;
tổ chức kiểm tra, thẩm định theo danh sách do tổ dân phố đề xuất; chủ động liên hệ
với tổ dân phố để thẩm định thiệt hại, nộp báo cáo tổng hợp, biên bản họp cấp thôn
cho Công chức Tài chính kế toán hợp trước ngày 23/11/2020.
Yêu cầu Trưởng các ngành, đoàn thể, Tổ dân phố, Ban cứu trợ phường
nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ và quy định./.
Nơi nhận:
- UBND Thành phố; (để báo cáo)
- TT Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND ;
- Ban cứu trợ phường;;
- Trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu VP, TCKT.
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