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V/v thực hiện chính sách hỗ trợ tiền  

điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 
   

    
      Kính gửi: 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 1154/UBND-KT ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã 

hội. Theo đó có nội dung “Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã 

quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, 

hộ chính sách xã hội theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội trên địa bàn. Tuy 

nhiên, quá trình tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ ở một số địa bàn còn có hạn 

chế, thiếu sót như: việc lập danh sách hộ nghèo, hộ chính sách thuộc đối tượng 

được hỗ trợ, lập dự toán kinh phí hỗ trợ của UBND cấp xã không chính xác, đầy 

đủ; việc điều chỉnh mức hỗ trợ theo quy định khi cơ quan có thẩm quyền quyết 

định điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt chưa kịp thời, thống nhất; việc chi trả 

tiền hỗ trợ cho đối tượng không đảm bảo kịp thời, đúng thời hạn quy định; chế độ 

báo cáo chưa được thực hiện nghiêm túc… ” 

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, UBND 

huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị - Dân tộc huyện tiếp tục phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn rà soát, thẩm điṇh, ký xác nhâṇ danh sách hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội hỗ trợ tiền điện. Phối hơp̣ với các cơ quan liên quan thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định, báo cáo điṇh kỳ tình hình thưc̣ hiêṇ chính sách hỗ trơ ̣

tiền điêṇ cho hô ̣chính sách xa ̃hôị. 

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; kiên quyết 

xử lý đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm. 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện tiếp tục quan tâm hướng dẫn việc lập 

dự toán kinh phí hỗ trợ hàng năm theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

có liên quan xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách 

hỗ trợ theo thẩm quyền. 

3. UBND cấp xã thực hiện lập danh sách hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 

thuộc đối tượng được hỗ trợ, lập dự toán kinh phí hỗ trợ hàng năm theo quy định; 
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kịp thời rà soát, đối chiếu với cơ quan điện lực tại địa phương để xác định chính 

xác hộ chính sách xã hội đủ điều kiện được hỗ trợ theo quy định, không để xảy ra 

sai sót về đối tượng được hỗ trợ; tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng, đảm 

bảo kịp thời, đúng thời gian quy định; kiên quyết không để xảy ra việc sử dụng 

kinh phí hỗ trợ sai mục đích, thực hiện chi trả không đúng đối tượng, không đúng 

thời gian quy định, gây bức xúc trong dư luận. 

 Rà soát, tổng hợp, báo cáo số liệu theo từng năm về việc hỗ trợ tiền điện 

cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội về đối tượng, mức hưởng, mức điều chỉnh do 

giá điện bán lẻ thay đổi từ năm 2018 đến nay gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện) trước ngày 10/9/2021. 

Yêu cầu các cơ quan, Ủy ban nhân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện nội 

dung văn bản trên. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc kịp thời 

thông tin về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc 

huyện Cao Lộc) để được giải quyết, tháo gỡ./. 

 

Nơi nhận:          CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                  
- CT, PCT UBND huyện;  

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 
 

                                                                                         Nguyễn Duy Anh 
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