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BÁO CÁO
Về việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính Phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
(Từ 1/4/2020 đến 30/12/2020)

I. Khái quát về tình hình, đặc điểm của địa phương:
- Đặc điểm tình hình của địa phương; những ảnh hưởng chính do đại dịch 

COVID-19 đối với địa phương.
Đặc điểm tình hình: Xã Đức Chính nằm ở phía Đông – Bắc huyện Cẩm 

giàng cách trung tâm huyện 5.5 km và tiếp giáp với Thành phố Hải Dương. Diện 
tích tự nhiên của xã Đức Chính là 719,57 ha; dân số khoảng 8.233 người, dân cư 
phân bổ đều trên địa bàn 07 thôn (Yển Vũ, Đan Tràng, Địch Tràng, An Phú, 
Xuân Kiều, Lôi Xá và thôn Hảo Hội Xuân).

Xã có sông Thái Bình chảy qua có nguồn nước dồi dào phục vụ cho sản 
xuất nông nghiệp, đất đai của xã do phù sa sông Thái Bình bù đắp, toàn xã có 340 
ha đất nông nghiệp trong đó có 140 ha đất bãi ngoài đê sông Thái Bình rất thuận 
lợi cho phát triển sản xuất các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao đặc biệt là 
cây cà rốt, dưa hấu, rau mùi,…

- Dân số, thành phần dân cư, dân tộc:
+ Dân số: 8.233
+ Thành phần dân cư: nông nghiệp, công nhân, kinh doanh,…
+ Dân tộc: chủ yếu là dân tộc kinh.

- Tình hình đời sống, phong tục tập quán của nhân dân: đời sống người dân 
trên địa bàn cơ bản ổn định.

Trong những năm qua, kinh tế của xã phát triển với nhịp độ tăng trưởng 
khá. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, điều hành tích cực của UBND xã, sự nỗ 
lực, phấn đấu của toàn thể nhân dân tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã 6 
tháng đầu năm đạt được một số kết quả tích cực. Sự nghiệp giáo dục, y tế, lao 
động xã hội, văn hoá thể thao có bước phát triển tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng - quân sự địa phương tiếp tục 
được củng cố.

Những ảnh hưởng chính do đại dịch Covid - 19: Đại dịch Covid -19 xảy 
ra đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội toàn quốc nói chung và xã Đức 
Chính nói riêng, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của huyện và các cơ 
quan chức năng huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính 
quyền, sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp các ngành và sự đổng tình thực 
hiện của người dân đối với các quy định, các biện pháp phòng, chống dịch của 
Chính phủ đặc biệt là thực hiện nghiêm việc dãn cách xã hội đã hạn chế đáng kể 



được sự ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 trên địa bàn xã Đức Chính. Khi dịch 
Covid xảy ra các đối tượng bị ảnh hưởng chính là các đối tượng yếu thế như: 
Người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, cận nghèo và người có công, khi 
đại dịch xảy ra giá cả các mặt hàng thiết yếu leo thang, giá tiêu dùng tăng cao đã 
ảnh hưởng đến các nhóm đối tượng này do hưởng trợ cấp hàng tháng có hạn, việc 
làm hạn chế.

- Số lượng đối tượng được hưởng trợ cấp do ảnh hưởng dịch Covid-19:
+ Người có công với cách mạng: Là 188 người (Trong đo có 1 người được 

hưởng 1 tháng do chết trong tháng 4). 
+ Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: Là 171 người
+ Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng 

tháng (theo danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020): Là 264 người (trong đó có 1 
người hỗ trợ 1 tháng do chết trong tháng 4).

+ Người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm và có thu nhập 
thấp hơn mức chuẩn cận nghèo; 10 đối tượng.

+ Hộ kinh doanh được hỗ trợ do tạm dừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020; 
Không có

+ Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Không có

II. Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19 của xã.

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo, thực hiện về các chính 
sách hỗ trợ của Chính phủ và Kế hoạch triển khai của UBND huyện.

1.1. Việc ban hành các văn bản của UBND xã để quán triệt, tuyên truyền, 
chỉ đạo, thực hiện về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của UBND huyện.

Căn cứ chỉ đạo của UBND huyện, phòng Lao động – Thương binh và Xã 
hội, các phòng ban chức năng huyện các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của 
tỉnh, của UBND huyện. Ủy ban nhân dân xã Đức Chính đã ban hành Quyết định 
44/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 về việc thành lập tổ công tác thực hiện các chính 
sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nghị quyết số 
42/NQ-CP của Chính Phủ; Kế hoạch Số 13/KH-UBND ngày 7/5/2020 về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính Phủ về 
các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  Tổ chức hội 
nghị quán triệt, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tiến hành rà soát đối tượng bị ảnh 
hưởng do dịch Covid-19 và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh 
hưởng do dịch Covid -19, triển khai công tác rà soát ở các thôn theo đúng tinh 
thần của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng không 
để lọt, sót đảm bảo đúng quy định. 



1.2. Các hình thức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các 
chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của UBND tỉnh, UBND huyện do UBND xã đã 
thực hiện.

Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của các cấp. Ủy ban nhân dân xã đã giao 
nhiệm vụ cho cán bộ Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Thông tin đài truyền 
thanh xã phối hợp với trạm y tế xã, ban công an xã, ban tuyên giáo Đảng ủy tổ 
chức tuyên truyền các văn bản của Chính phủ, tỉnh, huyện và của xã, các biện 
pháp phòng chống dịch Covid- 19 trên hệ thống truyền thanh của xã và hệ thống 
truyền thanh của các thôn trong toàn xã ngày hai buổi vào buổi sáng và chiều với 
thời lượng 30 phút/buổi như: Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 
15/2020/QĐ-TTg của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 
1195/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc 
phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 
Công văn số 252, 253/UBND-LĐTBXH ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân 
huyện Cẩm Giàng về công tác rà soát số lượng người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động bị mất việc làm trong tháng 4, 5, 6/2020 và người có công, 
người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng bị ảnh hưởng do ảnh hưởng dịch Covid-19, Kế hoạch số 45/KH-
UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ 
trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 và các văn bản khác của các cơ 
quan chức năng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19… Tiếp sóng đầy đủ 
các chương trình của đài phát thanh huyện xuống các thôn. Chỉ đạo các nhà 
trường thực hiện nghiêm các chỉ lệnh của chính phủ, của ngành giáo dục trong 
công tác dạy và học, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

2. Công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của xã.
Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện của xã.
Căn cứ Kế hoạch và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân 

dân xã họp quán triệt, triển khai và giao cho các thành viên BCĐ được phân công 
phụ trách thôn và tổ rà soát của thôn tổ chức rà soát chặt chẽ, kịp thời các đối 
tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid -19 trên địa bàn, tiến hành công khai 
những người đủ điều kiện hỗ trợ trên hệ thống truyền thanh của thôn, niêm yết 
công khai tại nhà văn hóa thôn (thời gian niêm yết 3 ngày) sau đó tổng hợp báo 
cáo về ban chỉ đạo xã để giải quyết.

Ngay khi nhận được tiền hỗ trợ từ huyện (Chiều 13/5/2020), Ủy ban nhân 
dân xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thành viên BCĐ, các ông 
bà trưởng thôn tiến hành chi trả ngay cho các đối tượng thụ hưởng trong ngày 14 
và 15 tháng 5 năm 2020. 

3. Việc tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng.
3.1. Việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng là người có công với cách mạng;



Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội, ngay khi nhận được tiền hỗ trợ từ huyện về Ủy ban nhân 
dân xã chỉ đạo Công chức Lao động – Thương binh và Xã hội, trưởng các thôn tổ 
chức chi trả ngay cho các đối tượng người có công cùng với việc cấp phát tiền trợ 
cấp hàng tháng vào ngày 14/5/2020. Công tác chi trả được tổ chức cấp phát tại 
nhà văn hóa các thôn trong toàn xã, ngay trong ngày 14/5/2020 đã tổ chức chi trả 
dứt điểm cho người có công và thân nhân người có công đủ điều kiện hưởng hỗ 
trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19, cụ thể chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch 
Covid cho 188  người với số tiền là 281.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám 
mưới mốt triệu đồngchẵn) tương ứng 1.500.000 đồng/người; trong đó có 1 đối 
tượng hưởng 500.000đ do bị chết trong tháng 4.

3.2. Việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng là người thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo;

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Công chức phụ trách LĐ-TB&XH phối hợp 
với các ông, bà trưởng các thôn tổ chức chi trả tại nhà văn hóa các thôn. Ngày 
13/5/2020 ủy ban nhân dân xã nhận được tiền hỗ trợ từ Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội huyện, đã tổ chức chi trả ngay vào ngày 15/5/2020 và đã 
tiến hành chi trả dứt điểm trong ngày cho các đối thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 
với số tiền chi trả là 128.250.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai tám triệu hai 
trăm năm mươi nghìn đồng) cho 171 người tương ứng 750.000 đồng/người.

3.3. Việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính 
sách trợ cấp xã hội hàng tháng;

Cũng như công tác chi trả cho người có công với cách mạng, người thuộc 
hộ nghèo, hộ cận nghèo công tác chi trả cho các đối tượng đang hưởng chính sách 
trợ cấp xã hội hàng tháng cũng được chi trả tại nhà văn hóa các thôn vào ngày 
15/5/2020, trong ngày 15/5/2020 công tác chi trả đã được thực hiện cơ bản còn lại 
một số đối tượng chưa nhận tiền trong ngày 15/5/2020 Công chức Lao động – 
Thương binh và Xã hội phối hợp với các ông, bà trưởng các thôn đến tận hộ gia 
đình cấp tiền cho các đối tượng còn lại với tổng số tiền chi trả hỗ trợ là 
395.000.000đ đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín năm triệu đồng chẵn) cho 264 người 
tương ứng 1.500.000 đồng/người (trong đó có 1 người hỗ trợ bằng 1 tháng). 
Công tác cấp tiền hỗ trợ cho các đối tượng và người dân bị ảnh hưởng do đại dịch 
Covid–19 được thực hiện dứt điểm trong toàn xã vào ngày 15/5/2020.

3.4.Việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng là hộ kinh doanh được hỗ trợ do 
tạm dừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020; Không có 

3.5.Việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng là Người lao động bị chấm dứt  
HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 
Không có

3.6. Việc thực hiện hỗ trợ cho đối tượng là Người lao động không có giao 
kết HĐLĐ bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo; 10 đối 
tượng (Có danh sách kèm theo)  được hỗ trợ với tổng số tiền: 10.000.000đ (Mười 
triệu đồng chẵn)



Để đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng là hộ kinh doanh được 
hỗ trợ do tạm dừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020; đối tượng là Người lao động bị 
chấm dứt  HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 
thất nghiệp; đối tượng là Người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc 
làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo đã được Ủy ban nhân dân xã, 
Ban chỉ đạo xã chỉ đạo các thành viên BCĐ phụ trách các thôn, tổ rà soát các thôn 
tiến hành rà soát tại các thôn và tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh 
của xã, hệ thống loa truyền thanh của các thôn để các hộ kinh doanh, mọi người 
dân được biết và chủ động đến kê khai với tổ rà soát các thôn - BCĐ xã, đến ngày 
1/6/2020 qua rà soát đã có 40 trường hợp làm đơn đề nghị hỗ  trợ do ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19.

III. Tự đánh giá và kiến nghị:
1. Thuận lợi, khó khăn:
* Thuận lợi: Được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ủy ban nhân dân huyện, 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt 
của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, sự vào cuộc tích cực của các ngành đoàn thể 
toàn hệ thống chính trị xã hội của xã, sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng thực hiện 
các quy định của Chính phủ, của tỉnh, huyện, xã của người dân, sự nhiệt tình, tận 
tụy phục vụ của cán bộ công chức chuyên môn, của các ông, bà trưởng thôn nên 
công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác hỗ trợ cho người dân bị ảnh 
hưởng thuận lợi và đạt kết quả tốt đẹp.

* Khó khăn: Các văn bản chỉ đạo thực hiện của các cấp chủ yếu trên hệ 
thống thông tin, mạng xã hội, thời gian thực hiện ngắn hơn nữa có sự thay đổi  
nên công tác triển khai thực hiện rà soát ở cấp xã có khó khăn nhất định, vất vả 
cho cán bộ chuyên môn và các tổ rà soát ở thôn. Tiền hỗ trợ nhận muộn (nhận 
tiền vào chiều ngày 13/5/2020) hơn nữa lại chi trả xong trước ngày 15/5/2020 nên 
gặp nhiều khó khăn.  

2. Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chức năng bố trí nguồn 

kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch 
và thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng di dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Đức Chính./.
Nơi nhận:
- Ban kinh tế - xã hội xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Thường trực MTTQ xã 
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP, Công chức LĐ-TB&XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tưởng
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