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PHẦN THỨ NHẤT 
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 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

 Huyện Tiểu Cần là một huyện phía tây nam của tỉnh Trà Vinh, huyện có diện tích tự 

nhiên là 22.178,23km, cách tỉnh Trà Vinh khoản 24 km, theo quốc lộ 60, (trong đó diện 

tích đất nông nghiệp chiếm trên 80%, cơ cấu kinh tế của huyện chủ yếu là nông  nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ). 

Toàn huyện có 9 xã, 2 thị trấn , 89 ấp khóm, dân số chung toàn huyện có 27.427 hộ, 

có 109.757 khẩu, dân tộc khơme chiếm trên 30%; toàn huyện có 2.130 hộ nghèo chiếm 

7,76%; có 1.810 hộ cận nghèo chiếm 6,30%; có 1283 người khuyết tật, (trong đó: Người 

khuyết tật nặng 646 người, người khuyết tật nặng cao tuổi 274, người khuyết tật nặng trẻ 

em 82 trẻ, người khuyết tật đặc biệt nặng 142 người, người khuyết tật đặc biệt nặng cao 

tuổi 86 người, người khuyết tật đặc biệt nặng trẻ em 53 trẻ , có 26 trẻ mồ côi cha lẩn mẹ.  

Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác  Hội năm 2015 có những thuận lợi, khó khăn 

như sau: 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI                      

1. Vận động quỹ Hội, ngân sách nhà nước, trợ cấp thường xuyên và hiện vật 

quy thành tiền. 

a. Vận động quỹ Hội: 202.180.000 đồng 

Vận động tổ chức, cá nhân, tiền hiện vật quy thành tiền 

* Trong đó: 

- Vận động trong nước: 202.180.000 đồng 



+ Quỹ ASXH:  121.000.000 đồng 

+ Cá nhân:  81.180.000 đồng 

b. Phối hợp vận động tổ chức, cá nhân tiền và hiện vật quy thành tiền 

2.928.623.000 đồng. 

Trong đó: 

- Vận động trong nước: 2.928.623.000  đồng 

+ Tổ chức: 303.200.000 đồng  

+ Doanh nghiệp: 657.600.000 đồng 

+ Cá nhân: 1.967.823.000 đồng 

c. Ngân sách nhà nước cấp: 

- Kinh phí hoạt động: 15.300.000 đồng 

- Kinh phí thù lao: 37.260.000 đồng 

 

d. Trợ cấp thường xuyên:  

  Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 

sách trợ giúp các đổi tượng bảo trợ xã hội.   

Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính Phủ.  

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013, của Chính Phủ Quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Người Khuyết tật.  

 

* Bảo trợ: cho 3.274 đối tượng, với số tiền 10.526.760.000 đồng. 

 Mua 3.274 thẻ BHYT cho người được bảo trợ, với tổng số tiền 2.033.154.000 đồng. 

Mua bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi 1.920 thẻ, với số tiền 1.192.320.000 đồng. 

 2. Công tác tuyên truyền 
Ban tuyên truyền của Hội phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền  Nghị định 

số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013, của Chính Phủ Quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Thông tư liên tịch số 29/ 2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 24 tháng 10 năm 2014, 

của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội – Bộ Tài Chính, hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013,của Chính Phủ Quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, 

các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, chính sách về  an sinh xã hội,  

Luật Người khuyết tật, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 



Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 

sách trợ giúp các đổi tượng bảo trợ xã hội.   

Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính Phủ.  

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP,  ngày10 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết tật. 

Ban tuyên truyền phối hợp tổ chức tuyên truyền được 41 cuộc, có 2.081 lượt  người 

dự, trong đó: (có 1.467 người là dân tộc khmer, có 1.779  người là nữ). 

 

3. Các chương trình bảo trợ: 

- Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tiểu Cần phối 

hợp với Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt Trận Tổ Quốc, các tổ chức tôn giáo, mạnh thường quân, 

nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng tiền quà cho 218 bệnh nhân nghèo, số tiền 132.620.000 

đồng, 218 phần quà trị giá 32.700.000 đồng, ( gồm  gạo, nước tương, dầu ăn, đường, bột 

ngọt, mùng, mền, quần, áo…) 

-  Các tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo, cá nhân, mạnh thường quân, phối hợp với 

tổ chức Hội  tặng quà cho người khuyết tật, bệnh nhân nghèo,  hộ nghèo, hộ cận nghèo 541 

phần quà, trị giá 143.150.000 đồng.  

- Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tiểu Cần vận 

động quỹ tổ chức thăm 67 bệnh nhân nghèo với số tiền 58.080.000 đồng, thăm tặng quà tết 

cho 17 hộ nghèo với số tiền 3.400.000 đồng,  thăm và tặng quà cho 15 Người khuyết tật kỷ 

niệm ngày 18/4, số tiền là 4.000.000 đồng. 

- Hội tham gia đoàn địa chỉ nhân đạo 03 bệnh nhân nghèo, bệnh thận và tai nạn giao 

thông số tiền 38.455.000 đồng. 

- Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tiểu Cần phối 

hợp với Hội Chữ Thập Đỏ, Mặt Trận Tổ Quốc, các tổ chức tôn giáo, mạnh thường quân, 

nhà hảo tâm vận động ủng hộ và ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhân dịp 

Lễ Du Lan các tổ chức, cá nhân tặng 4.470 phần quà, số tiền 814.000.000 đồng. 

- Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh vận 

động hỗ trợ 23 chiếc xe lăn và Hội Thánh tin Lành Đất Hứa thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 

40 chiếc xe lăn, Huyện Hội vận động 02 chiếc xe lăn, tổng số 65 chiếc xe lăn, tặng cho 

người khuyết tật, Bệnh nhân bị tai biến không đi lại được; tổng trị giá 130.000.000 đồng. 

- Tổ cơm từ thiện bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần hỗ trợ 46.863  phần cơm và 

3.732  phần cháo, cho Bệnh nhân và Người thân bệnh nhân nghèo số tiền ước tính 

248.368.000 đồng.  

-  Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tiểu Cần phối 

hợp với Hội Từ thiện, Từ tế Thành phố Hồ Chí Minh (do Ông Lâm GĐ Trung tâm hoạt 

động Cty Giày Da Mỹ Phong đại diện) khảo sát 37 bệnh nhân nghèo, khó khăn cần sự giúp 

đỡ, qua khảo sát đã xét giúp đỡ hỗ trợ cho 18 bệnh nhân hiểm  nghèo, số tiền 42.650.000 

đồng; hỗ trợ 02 căn nhà tình thương mỗi căn 8.000.000 đồng, tổng số tiền 16.000.000 

đồng; 01 căn nhà cháy, số tiền 5.000.000 đồng; Tổng số tiền 63.650.000 đồng.  



- Hội bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh vận động Cty Cổ phần khử trùng 

Việt Nam VFC tài trợ, mỗ mắt cho 130 bệnh nhân nghèo, tổng kinh phí tài trợ 340.600.000 

đồng và mạnh thường quân cùng với tổ cơm từ thiện bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần 

tặng 130 suất cơm, nước, tiền mặt trị giá 14.950.000 đồng.  

- Đoàn Y, Bác sỉ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định khám và cấp thuốc miễn phí cho 

bệnh nhân nghèo 04 xã Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Phú Cần số lượng 1.060 người, 

tiền thuốc, quà ước tính khoản 75.000.000 đồng. 

- Đoàn Y Bác sỉ Bệnh viện Hùng Vương cùng đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh 

khám và cấp thuốc miễn phí cho 780 bệnh nhân 03 xã Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Phú Cần, tiền 

thuốc mỗi bệnh nhân khoản 50.000 đồng, tổng kinh phí cấp thuốc 39.000.000 đồng.  

 - Hội từ thiện Sắc Không – Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn ủng hộ khám bệnh, cấp 

thuốc miễn phí cho 154 bệnh nhân xã Tập Ngãi, tổng trị giá tiền thuốc 7.700.000 đồng. 

- Lập danh sách 63 bệnh nhân  khám sàng lọc tim và khám được 53 người (khám ở 

Châu Thành 34 người, khám ở Trà Vinh 19 Người)  

- Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh, vận 

động Cty PRUDENTIAL hỗ trợ  nhà Đại đoàn kết cho Bà Trần Thị An, người khuyết tật 

đặc biệt nặng, địa chỉ khóm 6, thị trấn Cầu Quan căn nhà 49,5 m2; trị giá 36.500.000 đồng, 

Cty PRUDENTIAL tài trợ 25.000.000 đồng, còn lại địa phương vận động và gia đình 

đóng góp. 

- Nhãn hàng sơn EXPO tài trợ xây dựng 03 căn nhà “Chấp cánh ước mơ” trị giá 

40.000.000 đồng/căn và 03 suất học bổng mỗi suất 10.000.000 đồng, tổng số tiền tài trợ 

150.000.000 đồng, (đối tượng các cháu học sinh giỏi, có người thân bị bệnh chạy thận, 

bệnh tim). 

-  Quỹ Thiện Tâm – Tập Đoàn VIGRUOP  hỗ trợ  xây dựng 03 căn nhà tình thương 

cho người khuyết tật,  mỗi căn 40.000.000 đồng, tổng giá trị 120.000.000 đồng. (Tân 

Hùng, Ngãi Hùng) 

-  Quỹ ASXH hỗ trợ 03 nhà cháy, 05 nhà sập, 02 nhà bị tốc mái, do thiên tai, với 

tổng số tiền 60.000.000 đồng và 13 bệnh nhân nghèo, 01 đám tang, 02 trường hợp chết 

đuối, tổng số tiền 51.000.000 đồng. 

-  Nhân dịp Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 các mạnh thường quân tặng quà cho 

học sinh tập 16.250 cuốn, số tiền 48.750.000 đồng; viết 100 cây, số tiền 200.000 đồng;  

học bổng 76 suất, mỗi suất 300.000 đồng số tiền 22.000.000 đồng; và 45 chiếc xe đạp cho 

học sinh nghèo, số tiền 54.000.000 đồng  

-  Hội Bảo trợ NKT – TMC và BNN tỉnh Trà Vinh vận động Hội Hữu Nghị Việt 

nam – Trung Quốc, phối hợp với Hội BT NKT- TMC và BNN huyện Tặng 06 chiếc xe đạp 

cho HS  trẻ mồ côi nghèo trị giá 7.500.000 đồng.  

- Lập danh sách gởi tỉnh Hội xin 53 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo. 

- Cty Bảo hiểm AIA Việt Nam phối hợp với Hội ủng hộ học bổng cho 40 em học 

sinh nghèo, học giỏi với số tiền 22.000.000 đồng. (gồm 5 xã Hiếu Tử 15 em, Hiếu Trung 

15 em, Phú Cần 04 em, Tân Hùng 03 em, Tân Hòa 03 em). 

- Hội Bảo trợ NKT – TMC – BNN tặng quà tết cho 77 học sinh con hộ nghèo hiếu 

học với số tiền 15.700.000 đồng.  



- Tháng hành động Vì Trẻ Em Ủy ban huyện hỗ trợ 10.000.000 đồng, thăm tặng quà 

cho 50 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đặt biệt. 

-  Hội tham gia các tổ chức xã hội, mạnh thường quân, UBND xã, thị trấn tổ chức 

thăm tặng quà Trung thu cho trẻ tổng số 4.828 phần quà, số tiền ước tính: 343.480.000 

đồng. 

- Hội tham gia dự lễ Kỹ niệm ngày thành lập Mặt Trận Dân Tộc Thống Nhất Việt 

Nam, Ban vận động ngày 18/11 đã vận động cất 02 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo 

và người khuyết tật trị giá 35.000.000 đồng, đồng thời tặng 70 phần quà cho hộ nghèo và 

1.000 quyển tập cho học sinh trị giá 9.000.000 đồng. 

 

*Xây dựng nông thôn mới: Dự án bò được Hội bảo trợ NKT, TMC và BNN Việt 

Nam và tỉnh Hội Trà Vinh hỗ trợ dự án sinh kế cho xã Tân Hùng giúp cho gia đình người 

khuyết tật nuôi bò sinh sản  11 hộ gồm 17 con bò. Tạo điều kiện cho gia đình người khuyết 

tật có việc làm, tăng thu nhập, có điều kiện chăm sóc tốt cho người khuyết tật, bản thân 

người khuyết thấy được sự quan tâm của Nhà nước và cộng đồng, giúp cho người khuyết 

tật an tâm trong cuộc sống. 

 

* Đặc biệt là Xuân Ất mùi năm 2015 Ban Chấp hành Hội tham gia phối hợp cùng 

các mạnh thường quân, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, vận động các tổ 

chức, cá nhân, các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp, các cơ quan, trường học… ủng hộ  

tiền, quà tết cho Người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và hộ nghèo, cận  nghèo, 

người già yếu neo đơn, học sinh con hộ nghèo chăm học. Tổng số 7.003 phần quà, quy 

thành tiền 1.984.450.000 đồng, thăm tặng quà cho 2.126 hộ nghèo và 1.810 hộ cận nghèo, 

tặng 327 phần quà cho học sinh là con hộ nghèo, tặng 281 phần quà cho người khuyết tật 

đặc biệt nặng,  thăm và tặng quà cho 157 bệnh nhân nghèo. Trị giá mỗi phần quà thấp nhất 

100.000 đồng, cao nhất 1.500.000 đồng. 

 

4. Công tác tổ chức Hội  
Ban chấp hành Hội gồm có 35 thành viên; Ban thường vụ 07 thành viên; 01 chủ tịch, 

02 phó chủ tịch; Ban kiểm tra gồm có 05 thành viên, có 01 trưởng ban và 04 thành viên; 

Có 43 Người tự nguyện đóng góp quỹ hội và 07 tổ hội, có 156 thành viên; 08 thùng phước 

thiện. 

 

*Tổ chức và tham gia các cuộc Hội nghị 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2014 có 28 thành viên tham dự, nội 

dung báo cáo công tác Hội từ khi Đại hội đến 26/12/2014 và triển khai chương trình công 

tác năm 2015, triển khai Quy chế hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019, Quyết định 

phân công thành viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019.  

Dự hội nghị tổng kết năm 2014 của Ban Chấp hành Hội bảo trợ NKT, TMC và BNN 

tỉnh Trà Vinh. 

Tham  dự họp cơ quan hàng tuần đúng thời gian quy định 

Tham gia đoàn tham quan mô hình cây nhân đạo ở xã Phong Phú huyện Cầu Kè. 



Dự họp mặt Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2015 do Huyện ủy tổ chức. 

Dự họp mặt 8/3 Ngày Quốc Tế Phụ Nữ và Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng,  

Dự lễ 20/10 do Hội liên hiệp Phụ Nữ huyện tổ chức kỹ niệm ngày thành lập Hội liên 

hiệp Việt Nam và kỹ niệm 5 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam. 

Dự lễ kỹ niệm ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam 18/11 

Dự làm việc với Cty Giày Da Mỹ Phong do Bà Nguyễn Thị Mai Loan Chủ tịch Hội 

bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh kết nối và hàng 

tuần tham gia đoàn đi khảo sát nắm tình hình hoàn cảnh bệnh nhân nghèo và họp xét, hàng 

tháng cấp tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo. 

Thành viên Ban Chấp hành Hội tham gia phối hợp Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc 

huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân Tôn giáo, mạnh thường quân, 

nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện… tặng quà cho bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ 

côi, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán. 

Phối hợp Đài truyền thanh huyện đưa tin về hoạt động công tác Hội, thông báo cho 

bệnh nhân khám tim, khám mắt, khám dị dạng người khuyết tật, tham gia viết tin gởi cổng 

thông tin điện tử của Tỉnh Hội...v.v… 

Vận động mọi người cùng chia sẽ những nổi đau mất mát kém mai mắn của những 

Người khuyết tật, trẻ mồ côi, những bệnh nhân nghèo, những người do hậu quả chiến tranh 

để lại bị nhiễm chất độc hóa học DACAM/DIOXIN. Cộng đồng chung tay thể hiện tấm 

lòng nhân ái, góp công, góp của cùng với Đảng, Nhà Nước, Chính quyền địa phương thực 

hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở huyện nhà. 

 

5. Nhận xét đánh giá: 

 

a. Mặt Mạnh:  

 Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của UBND, trực tiếp quản lý của lãnh đạo phòng 

Lao động - Thương Binh và Xã hội huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các thành viên Ban 

Chấp hành Hội, được sự đồng tình ủng hộ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ 

chức từ thiện, các tổ chức tôn giáo, tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái  tự nguyện tham 

gia đóng góp giúp Hội hoàn thành nhiệm vụ. 

 

b. Hạn chế:  

Quỹ vận động còn quá ít, người bệnh hiểm nghèo, khó khăn còn nhiều, chưa đáp 

ứng được nhu cầu thăm và hỗ trợ cho bệnh nhân, công tác tuyên truyền thông tin về chính 

sách của nhà nước đến với người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo còn hạn chế.  

Do cơ chế chính sách nên tổ chức Hội chưa được nhân rộng đến cơ sở Xã, Thị trấn, 

ở huyện chỉ có 01 cán bộ chưa đáp ứng được hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 

6. Tâm tư nguyện vọng của đối tượng: 

Người khuyết tật mong muốn được tiếp cận với các công trình công cộng, đời sống 

người khuyết tật còn nhiều khó khăn so với người bình thường, mong được có chính sách 



ưu đãi đối với gia đình để tạo điều kiện phát triển kinh tế ổn định cuộc sống,  rất cần sự 

quan tâm của cộng đồng xã hội. 

 

7. Kiến Nghị: 

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vốn cho gia đình người khuyết tật sản xuất phát 

triển kinh tế gia đình tạo điều kiện chăm sóc cho người khuyết tật, xem xét có chính sách 

giúp đỡ cho những bệnh nhân do sự cố chẳn mai sãy ra bệnh tật bất ngờ, khi gia đình khá 

trở nên khó khăn.  

Ủy ban nhân dân huyện cần tạo điều kiện giúp cho Hội  thành lập tổ chức hội  đến 

cở sở và bố trí thêm cho huyện hội 01 cán bộ để góp phần hoàn thành tốt công tác Hội. 

                

 

   



PHƯƠNG HƯỚNG 
                            NHIỆM VỤ CỦA HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT,  

                                  TRẺ MỒ CÔI VÀ  BỆNH NHÂN NGHÈO NĂM 2016 

                    

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội, Hội bảo trợ  Người Khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh 

nhân nghèo huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ I (2014 – 2019). 

 - Căn cứ vào chương trình hoạt động của Hội bảo trợ  Người Khuyết tật, trẻ mồ côi 

và bệnh nhân nghèo tỉnh Trà Vinh. 

 - Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa xã hội của Ủy ban nhân dân huyện 

Tiểu Cần. 

 - Ban Chấp hành Hội bảo trợ  Người Khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo 

huyện Tiểu Cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ năm 2016 như sau: 

I.NHIỆM VỤ CHUNG 

Phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam “ Lá lành đùm lá rách”, thực hiện tốt các 

chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, quan tâm chăm sóc , giúp đỡ Người 

khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc  DACAM/DIOXIN và các 

đối tượng bảo trợ xã hội khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng Người khuyết tật, 

trẻ mồ côi khó khăn được hưởng các quyền lợi do Nhà nước quy định như : Quyền được 

học tập, được chăm sóc sức khỏe, cơ hội tìm việc làm,.v.v…hoặc người khuyết tật tự tạo 

việc làm phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. 

Thực hiện công tác phối hợp các với các thành viên ban Chấp hành Hội, các tổ chức 

tôn giáo, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị 

xã hội, v.v…  vận động khai thác tạo nguồn quỹ, hỗ trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và 

bệnh nhân nghèo. 

* Thuận lợi: 

Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh Hội, sự lãnh, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

Huyện Tiểu Cần, trực tiếp quản lý phòng Lao Động Thương Binh - Xã Hội và sự phối hợp 

chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chấp hành Hội; sự ủng hộ đồng tình của quý Cô, Bác có 

tấm lòng nhân ái, hảo tâm; tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình của các ngành đoàn thể;  được 

sự ủng hộ của các mạnh thường quân, tổ từ thiện, các tổ chức, cá nhân tôn giáo, các Cty, 

Doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện giúp cho Hội NKT, TMC và 

BNN hoạt động đạt hiệu quả.  

*  Khó khăn: 

 Công tác tuyên truyền Luật người khuyết tật, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ 

em, các Nghị định về Chính sách bảo trợ xã hội chưa sâu rộng, mọi người  chưa nắm rõ về 

chính sách bảo trợ xã hội và bảo trợ xã hội, là xã hội cùng chung tay giúp đỡ những người 

kém mai mắn…  nên trong quá trình thực hiện vận động còn gặp rất nhiều khó khăn, quỹ 



vận động rất ít, bệnh hiểm nghèo của huyện nhiều, kinh phí thăm bệnh hạn chế, nên trong 

công tác giúp đỡ Người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo còn nhiều hạn chế chưa 

đáp ứng được yêu cầu giúp đỡ bệnh nhân. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Công tác tuyên truyền 

Ban tuyên truyền của Hội phối hợp các  đoàn thể chính trị, chính trị xã hội tổ chức 

tuyên truyền: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà Nước. 

Luật Người khuyết tật; Luật bảo vệ, chăm sóc,  giáo dục trẻ em  

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính 

sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.  

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.  

Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, ngày 27 tháng 02 năm 2010  về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP,  ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;  

 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ Quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Thông tư liên tịch số 29/ 2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 24 tháng 10 năm 2014, 

của của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội – Bộ Tài Chính, hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ.   

Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh, về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí 

khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Điều lệ Hội bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tiểu 

Cần  

 

1. Công tác vận động quỹ hội và sử dụng quỹ hội 

Các thành viên Ban Chấp hành Hội và hội viên tự nguyện của Hội bảo trợ Người 

khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tiểu Cần, phối hợp tham gia vận động 

các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo,  các tổ 

chức từ thiện ủng hộ tiền và hiện vật quy thành tiền trên 2 tỷ đồng. 

Dự kiến có trên 2.000 người được hưởng lợi, đối tượng  bệnh nhân là hộ nghèo; 

người khuyết tật, trẻ mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thăm và tặng tiền, quà hiện vật.  

Đặc biệt quan tâm bệnh nhân hiểm nghèo như bệnh ung thư; bệnh tim nặng; bệnh 

chạy thận; bệnh tai biến không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. 



2. Các chương trình bảo trợ 

Xin xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, trẻ em bị bại liệt 

Giúp đỡ bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật, người nghèo, người già neo 

đơn… 

Tranh thủ Chương trình “ Cặp lá yêu thương” giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người 

khuyết tật, trẻ mồ côi… 

Giữ vững mô hình dự án sinh kế cho gia đình người khuyết tật ở xã Tân Hùng.   

Phối hợp Đài truyền thanh huyện thực hiện đưa tin chương trình hoạt động Hội, 

tham gia viết tin về hoạt động Hội, đưa tin người tốt, việc tốt… 

Hội phối hợp với các thành viên, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức từ thiện, các 

mạnh thường quân, nhà hảo tâm…vận động thăm và tặng quà cho , trẻ mồ côi, Người 

khuyết tật, bệnh nhân nghèo,  Người già neo đơn, người nghèo. 

Thăm tặng quà Người khuyết tật nhân kỷ niệm ngày 18/4 “Người khuyết tật Việt 

Nam”, kỷ niệm ngày 03/12, “ Quốc tế Người khuyết tật”  

Duy trì và phát triển bữa cơm từ thiện, bữa cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo ở 

bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Tiểu Cần. 

Duy trì kết nối Hội Từ thiện, Từ tế thăm và hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân nghèo, bệnh 

nan y, bệnh chạy thận, bệnh tim vượt qua lúc khó khăn tạo niềm tin trong cuộc sống. 

 

III.TỔ CHỨC HỘI 

Họp Ban chấp hành Hội đúng quy chế, đoàn kết thống nhất nội bộ, giữ vững số 

lượng hội viên hiện có và phát triển hội viên trên tinh thần tự nguyện tham gia đóng góp 

giúp đỡ bệnh nhân nghèo.  

Đóng góp quỹ hội trên tinh thần tự nguyện, với tấm lòng nhân ái, từ thiện chia sẽ 

giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn 

lên trong cuộc sống. 

 

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tổ chức triển khai  phương hướng nhiệm vụ của Hội bảo trợ Người khuyết tật, trẻ 

mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Tiểu Cần năm 2016, đến các thành viên ban Chấp hành 

Hội, hội viên và nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, 

nhân dân cùng chia sẽ với Hội, với tấm lòng nhân ái, nhiệt huyết, tham gia hoạt động xã 

hội bằng cái tâm của mình. Góp phần cùng với Đảng, Nhà Nước, Chính quyền địa phương  

thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội huyện nhà. 

 

 

Nơi nhận             TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI 

-Hội bảo trợ tỉnh Trà Vinh                                                Chủ Tịch 
-Thành viên BCH Hội 

UBND huyện Tiểu Cần         

-Phòng LĐTB&XH huyện   

-Lưu VT 

    Nguyễn Thị Hồng Nhung 


