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THIẾT THỰC CHĂM LO TẾT CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, 

NGƯỜI NGHÈO, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

 

 

 

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần. Những ngày này, các ngành, các cấp 

tỉnh Bình Dương đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt đời 

sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn tỉnh. 

Chi hơn 182 tỷ đồng chăm lo Tết 

Xuất phát từ truyền thống "Tương thân tương ái", đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mỗi 

năm khi Tết đến, Xuân về, công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ 

xã hội luôn được các cấp, ngành tỉnh Bình Dương quan tâm thực hiện. 

Trên cơ sở thống kê, báo cáo của các sở, ngành, UBND tỉnh đã thống nhất phương án chi 

tiền hỗ trợ Tết Đinh Dậu 2017. Theo đó, năm nay, tổng kinh phí chi tiền Tết cho các đối tượng 

khoảng trên 182 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2016. Đặc biệt, tỉnh đã điều chỉnh tăng mức chi 

cho một số nhóm đối tượng. Có thể thấy, mức chi tiền Tết của tỉnh qua các năm đạt cao so với 

các địa phương trong cả nước. 

Cụ thể, Tết Đinh Dậu 2017, tỉnh trích ngân sách tặng quà cho 52.500 người có công với 

kinh phí 77,7 tỷ đồng. Trong đó một số đối tượng có mức tặng quà tăng so với năm 2016 như: 

Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, chồng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (mức chi 4 triệu đồng/định suất, 

tăng 500.000 đồng); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (3 triệu đồng/định suất, tăng 

500.000 đồng), Thương binh 3/4, 4/4 (1,8 triệu đồng/định suất, tăng 100.000 đồng)… Ngoài ra, 

lãnh đạo tỉnh còn đến nhà tặng 75 phần quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tiêu biểu đang 

khó khăn, ốm đau ở các huyện, thị xã, thành phố với tổng số tiền 90 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tặng quà cho 3.889 hộ nghèo với số tiền 6 tỷ đồng (mức chi 1,5 triệu 

đồng/hộ, tăng 500.000 đồng); 28.000 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí 14,4 tỷ đồng (mức 
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500.000 đồng/đối tượng) và 1.950 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với kinh phí 975 triệu đồng. 

Tỉnh cũng chi 4,2 tỷ đồng tặng 7.400 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 

không đủ điều kiện về quê đón Tết. 

 
 

Ông Trần Thanh Liêm (thứ 3 từ phải qua) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Bính Thân 2016.  

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chủ trương 

của tỉnh là chăm lo tốt cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cần rà soát 

chính xác đối tượng, đảm bảo hưởng đúng, hưởng đủ. Chủ tịch yêu cầu Liên đoàn Lao động 

tỉnh tiếp tục vận động doanh nghiệp chăm lo, đưa đón công nhân về quê ăn Tết, trong đó, đặc 

biệt quan tâm đến công nhân các tỉnh miền Trung; các sở, ngành, địa phương tổ chức các 

chương trình chăm lo công nhân ở lại Bình Dương đón Tết một cách thiết thực, ý nghĩa. Những 

phần quà, tiền hỗ trợ phải được trao trước ngày 20/01/2017 (nhằm ngày 23/12 Âm lịch). 

Huy động nhiều nguồn lực 

Bên cạnh hỗ trợ của ngân sách tỉnh, nhiều tổ chức, cá nhân đã thể hiện tinh thần tương 

thân tương ái bằng các hoạt động thiện nguyện, tặng quà, tiền, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt 

công tác chăm lo Tết cho người nghèo. 

Sau một thời gian phát động, Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam 

- Xuân Đinh Dậu 2017" đã huy động được sự chung tay góp sức của các cá nhân, tập thể, cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với số tiền đóng góp trên 9,7 tỷ đồng. Số 

tiền này sẽ được Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp, các ban, ngành, 

đoàn thể tổ chức những đợt thăm, tặng quà nhằm mang đến niềm vui cho những người có hoàn 

cảnh khó khăn trong những ngày Tết. 
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Trao quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại Chương trình "Tết vì người 

nghèo Xuân Đinh Dậu 2017" 

Một trong những hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nghèo mỗi dịp Tết đến, xuân về 

là Chương trình "Xuân với trẻ em khó khăn" do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Đài Phát 

thanh và Truyền hình Bình Dương tổ chức. Năm nay, Chương trình "Xuân với trẻ em khó 

khăn" lần thứ X - năm 2017 đã trao hỗ trợ cho trẻ em với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng gồm tặng 

quà Tết, các công trình sân chơi, hỗ trợ phẫu thuật tim, hỗ trợ sữa uống và thực hiện công trình 

sơn nước ở các cơ sở bảo trợ xã hội. Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã nhận được 3 tỷ đồng 

ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Quỹ Bảo trợ trẻ em đã nhận hỗ trợ 14 em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao 1.000 phần quà Tết cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nạn 

nhân chất độc da cam. 

Cùng với đó, nhằm mang đến cho trẻ khuyết tật một mùa tết vui tươi, đầy đủ, Hội Doanh 

nhân trẻ Bình Dương đã tặng 120 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 đồng; Hội Bảo trợ người 

khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng 400 

phần quà, mỗi phần trị giá 550.000 đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn của 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với tổng trị giá 220 triệu đồng. Không ít 

doanh nghiệp đã trích doanh thu tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết như 

Công ty TNHH Procter và Gamble (P&G), Công ty TNHH Công nghiệp Ebraco, Công ty 

TNHH Yazaki Eds, Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam… 

Trong những năm qua, chương trình "Chuyến xe xuân nghĩa tình" do Liên đoàn Lao động 

tỉnh phát động đã tặng hơn 7.000 vé cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động về quê đón 

Tết. Tiếp nối thành công đó, năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động doanh nghiệp tặng 

3.000 vé xe cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động (khoảng 75% người có hộ khẩu 

thường trú từ Phú Yên ra Hà Nội, 25% người có hộ khẩu các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, 

An Giang, Kiên Giang) và hỗ trợ tiền ăn đi đường với mức 200.000 đồng/người. 

Bên cạnh đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 

và các ngành chức năng tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp chăm lo thiết thực cho người 
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lao động trong dịp Tết Đinh Dậu 2017 như: Tổ chức văn nghệ cuối năm, rút thăm trúng thưởng; 

tặng quà Tết cho người lao động; hỗ trợ tiền vé tàu, xe; tổ chức thăm, tặng quà người lao động 

không có điều kiện về quê đón Tết… 

 
 

Công nhân lao động được hỗ trợ vé xe về quê đón Tết 

Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bình Dương là một trong 

những tỉnh, thành làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó có các chương trình ý nghĩa nhân 

dịp Tết cổ truyền hàng năm. Đây là nỗ lực rất đáng ghi nhận, thể hiện truyền thống nhân ái, sự 

yêu thương, chia sẻ với mong muốn mọi người đều được đón Tết trong no đủ, an lành… Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm chung tay góp sức chăm lo 

cho những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

http://www.binhduong.gov.vn ngày 17/01/2017 

http://www.binhduong.gov.vn/

