Trong 2 ngày 07 và 08 tháng 9, UBND phường An Hải Tây tổ chức việc cấp phát hỗ trợ đối với hộ nghèo,
cận nghèo, hộ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của thành phố Đà Nẵng.

Hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trước khi đi vào khu vực nhận hỗ trợ

Theo ông Nguyễn Bá An - Chủ tịch UBND phường An Hải Tây, trong đợt này, trên cơ sở khảo sát, đề xuất
của tổ dân phố và Ban công tác mặt trận, địa phương tiến hành trao hỗ trợ cho 864 hộ với 4.204 nhân khẩu
là các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo của năm 2019; các hộ thuộc diện hộ khó
khăn, công nhân, người bán vé số, làm nghề xe thồ… trên địa bàn phường. Việc cấp phát đảm bảo đúng theo
quy định của thành phố và công tác phòng chống dịch Covid-19. Cũng theo Chủ tịch UBND phường An Hải
Tây, qua công tác rà soát, hiện trên địa bàn phường vẫn còn nhiều hộ khó khăn, mất việc làm do dịch Covid19; với các trường hợp này, địa phương sẽ xác minh cụ thể và cân đối các nguồn vận động để có hỗ trợ kịp
thời, không để bất cứ hộ dân nào bị thiếu đói vì dịch bệnh.

Các hộ dân được hướng dẫn làm thủ tục nhận hỗ trợ tại phường An Hải Tây

Tại Phước Mỹ, tổng số hộ được các tổ dân phố khảo sát, đề nghị hỗ trợ là 1343 hộ với 3626 nhân khẩu; tổng
số hộ, nhân khẩu được phê duyệt hỗ trợ gạo, tiền là 1.372 hộ với 3.375 nhân khẩu. Trong số này, có 138 hộ
nghèo với 612 nhân khẩu; hộ cận nghèo là 82 hộ với 399 nhân khẩu, hộ mới thoát nghèo là 49 hộ với 213
nhân khẩu. Có 114 nhân khẩu là người khuyết tật, 8 người bán vé số, 32 trường hợp làm nghề xe thồ, 48
người bán hàng rong, 317 công nhân, 84 sinh viên. Có 500 hộ thuộc diện khó khăn với 1534 nhân khẩu.
Việc hỗ trợ cho các đối tượng nói trên đến ngày 06/9/2020 đã hoàn thành.

Việc hỗ trợ đợt này theo chủ trường chung của thành phố, kinh phí hỗ trợ từ các nguồn của thành phố Đà
Nẵng, không phải từ nguồn hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.
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