ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 2343 /UBND-KGVX
V/v chủ động phương án trợ
giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục
hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn
định đời sống Nhân dân

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2022

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Văn bản số 2425/LĐTBXH-BTXH ngày 11 tháng 7
năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, chủ động
phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định
đời sống Nhân dân (gửi kèm văn bản); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố theo chức năng, nhiệm vụ:
- Chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và và triển khai
công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của
Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1280/UBND-NNTN ngày 04 tháng 5 năm
2022. Trong đó lưu ý xây dựng kế hoạch và chuẩn bị phương án cứu trợ thiên tai
theo phương châm “4 tại chỗ” chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của
từng địa phương; bảo đảm hậu cần ứng phó với thiên tai; huy động nguồn lực cứu
trợ thiên tai tại chỗ; sẵn sàng di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; bảo
đảm nguồn nhu yếu phẩm để ổn định đời sống Nhân dân trước, trong và sau thiên
tai; hướng dẫn Nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, nước
uống, thuốc chữa bệnh và các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
về kỹ năng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là các hoạt động lồng ghép hỗ trợ hòa
nhập cho người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trong phòng,
chống và giảm nhẹ thiên tai.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại về người chết, người mất tích, người
bị thương; nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng và tình hình thiếu lương thực, nhu yếu
phẩm sinh hoạt trên địa bàn quản lý gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
để tổng hợp, kịp thời hỗ trợ theo quy định. Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là
người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các
đối tượng trợ giúp xã hội khác.
2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn
phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực

hiện tốt các phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo
đảm ổn định đời sống Nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội và theo đúng quy định hiện hành.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN, KGVX.NTMD .
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