
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND      Kon Rẫy, ngày       tháng        năm  

 KẾ HOẠCH 

V/v giao nhận, kiểm tra, quản lý, cấp phát 44,370 tấn gạo hỗ trợ của Chính 

phủ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho 

Nhân dân trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023. 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-SLĐTBXH ngày 16/01/2023 của Sở Lao động - 

TB&XH về việc giao nhận, quản lý, cấp phát 181,515 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ. 

UBND huyện Kon Rẫy ban hành Kế hoạch triển khai công tác giao nhận, 

kiểm tra, quản lý, cấp phát 44,370 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023, cụ thể như sau: 

I. PHỐI HỢP KIỂM TRA, GIAO NHẬN GẠO 

1. Số lượng gạo giao nhận:  

- Hỗ trợ gạo cho 420 hộ/1.476 khẩu nghèo với 22,140 tấn gạo có nguy cơ 

thiếu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2023 (hoàn thành trước ngày 19/01/2023): 

(có phụ lục 01 kèm theo) 

- Hỗ trợ cho 390 hộ/1.482 khẩu nghèo với 22,230 tấn gạo có nguy cơ thiếu 

đói dịp giáp hạt năm 2023 (hoàn thành trước ngày 18/02/2023): 

(có phụ lục 02 kèm theo) 

2. Lịch thời gian thực hiện: Giao nhận 22,140 tấn gạo cứu đói dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão và kiểm tra giám sát; bao gồm cả thực hiện giao nhận 

22,230 tấn gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 20231:  

- Thời gian: Ngày 17/01/2023 (thứ ba). 

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng lao động - TB&XH huyện 

 - Phối hợp với Sở Lao động - TB&XH, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây 

Nguyên trong việc nhận gạo mẫu, cấp số lượng gạo theo kế hoạch phân bổ để phục 

                                              
 1 Riêng việc giao gạo dịp có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt năm 2023 cấp huyện giao cho cấp xã và hỗ trợ 

đến hộ dân theo lịch phù hợp hoàn thành trước ngày 18/02/2023. 
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vụ công tác kiểm tra gạo tại địa phương và lập mẫu biên bản giao nhận giữa ba bên. 

- Trách nhiệm vận chuyển gạo đến trung tâm các xã, thị trấn kịp thời gian, 

hoàn thành trong ngày 17/01/2023. 

2. Giao UBND các xã, thị trấn 

2.1. Phân công bộ phận tiếp nhận, quản lý, cấp phát gạo: 

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức 

trực tiếp nhận, quản lý, cấp phát gạo cho nhân dân trên địa bàn và có quyết định 

phân bổ gạo cho các thôn. 

- Thời gian cấp gạo: Hỗ trợ cho đối tượng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão bảo 

đảm hoàn thành trước ngày 19 tháng 01 năm 2023; Dịp giáp hạt đầu năm 2023 

hoàn thành trước ngày 18 tháng 02 năm 2023. 

- Mời đại diện HĐND, Uỷ ban MTTQVN xã, thị trấn tham gia giám sát, 

kiểm tra trong quá trình tiếp nhận, quản lý, cấp phát gạo hỗ trợ cho đối tượng trên địa 

bàn, bảo đảm cấp gạo hỗ trợ đúng đối tượng đã đăng ký, đúng số lượng phân bổ. 

2.2. Đối tượng cấp gạo hỗ trợ: 

- Đối tượng cấp gạo hỗ trợ là hộ nghèo thiếu gạo dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão và giáp hạt đầu năm 2023, có nhu cầu cấp gạo. Ưu tiên hỗ trợ trước cho hộ 

nghèo có đối tượng có công với cách mạng, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, 

hộ nghèo dân tộc thiểu số. 

- Công tác cấp gạo hỗ trợ thực hiện dân chủ, công khai ở cơ sở; lập danh 

sách đúng đối tượng được UBND xã xác nhận và đã trình UBND huyện.  

- Mức hỗ trợ cứu đói: 15kg gạo/người/tháng (Tuyệt đối không được cấp gạo 

hỗ trợ sai đối tượng hoặc thấp hơn mức trên). 

2.3. Công tác bảo quản gạo cứu đói: 

- Tổ chức cấp gạo hỗ trợ cho đối tượng trên địa bàn các xã, thị trấn, chuẩn bị 

nhà kho chứa gạo theo số lượng phân bổ. Nhà kho chứa gạo phải đảm bảo an toàn, 

không dột, có vật liệu kê, lót nền nhà kho để bảo quản gạo, tránh gạo bị ẩm mốc, 

hao hụt trong thời gian lưu giữ tại kho, không để chuột, chim,.. cắn phá.  

- Tuyệt đối không để gạo tiếp xúc trực tiếp với nền nhà và cử người bảo vệ 

gạo, phòng chống thất thoát trong quá trình tiếp nhận và cấp phát. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến các hộ dân được hỗ trợ 

gạo phải sử dụng gạo đúng mục đích, tiết kiệm nhằm đảm bảo lương thực, ổn định 

cuộc sống, không để thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu 

năm 2023.  

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Cử cán bộ phối hợp, tham 

gia Đoàn kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch. 
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III. KINH PHÍ VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP GẠO 

- Kinh phí vận chuyển, bốc xếp gạo lên phương tiện vận chuyển đến UBND 

các xã, thị trấn do Phòng Lao động - TB&XH huyện chịu trách nhiệm.  

- Công tác bốc xếp gạo từ xe đến nơi tập kết tại UBND các xã, thị trấn do 

UBND các xã, thị trấn bố trí nhân lực thực hiện và các chi phí phát sinh (nếu có). 

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO 

1. Sau khi tiếp nhận gạo, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch giao nhận gạo để 

tổ chức cấp phát gạo ngay cho dân (thời gian giao nhận và cấp gạo cho dân trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão hoàn thành trước ngày 19/01/2023; dịp giáp hạt 

đầu năm 2023 hoàn thành trước ngày 18/02/2023) bằng nhiều biện pháp để bảo 

đảm không có người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và 

giáp hạt đầu năm 2023.  

- Nội dung báo cáo: Công tác tổ chức cấp gạo tại xã, thôn, đến hộ gia đình; 

thành phần đối tượng nhận gạo; số gạo đã nhận; số gạo đã cấp; số hộ, số khẩu nhận 

gạo hỗ trợ; kinh phí địa phương tham gia; công tác giám sát, kiểm tra. 

2. Giao Phòng Lao động - TB&XH huyện: Tham mưu UBND huyện tổ chức 

các Đoàn kiểm tra công tác cấp gạo hỗ trợ và kịp thời xử lý theo quy định tại Nghị 

định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. 

Trên đây là Kế hoạch giao nhận, kiểm tra, quản lý, cấp phát 44,370 tấn gạo 

hỗ trợ của Chính phủ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023 của 

UBND huyện Kon Rẫy./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ - TB&XH tỉnh (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Đinh Thị Hồng Thu 
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