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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết và viếng Nghĩa trang 

 Liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

  
  

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân 

dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Hướng dẫn số 2191/HD-SLĐTBXH 

ngày 18/12/2020 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Lạng Sơn, 

hướng dẫn tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị, gia đình chính sách 

người có công, các đối tượng thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND huyện Đình Lập xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết và viếng Nghĩa trang liệt 

sĩ huyện nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân và cổ vũ, 

động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người 

lao đôṇg và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ra sức thi đua lập thành 

tích thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn huyện.    

Huy động và phối hợp các nguồn lực để thực hiện chăm lo, giúp đỡ các 

gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân, viên chức, người lao động có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, ý nghĩa để mọi nhà, mọi người 

đều được đón tết vui tươi, phấn khởi, đầm ấm. 

II. HOẠT ĐỘNG THĂM, TẶNG QUÀ VÀ CHÚC TẾT 

1. Đối tượng 

 - Thăm và chúc tết một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các 

xã Biên giới và các huyện bạn, mỗi suất quà trị giá 1.500.000 đồng bằng hiện 

vật. Cụ thể: đối với các đơn vị trên địa bàn huyện gồm Chè khô và Bánh kẹo; 

đối với các đơn vị ngoài địa bàn, các đơn vị huyện bạn gồm Bún khô, Chè khô 

(mỗi đơn vị huyện bạn tặng 02 suất quà gồm Huyện ủy, HĐND và UBND). 

 - Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; 

Người có công, thân nhân người có công và các đối tượng đang ở Cơ sở Bảo trợ 

xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn, mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng (400.000 

đồng mua hiện vật, 600.000 đồng tiền mặt). 
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2. Hình thức tổ chức 

2.1. Thời gian, địa điểm, thành phần thăm, tặng quà trực tiếp 

a) Ngày 01/02/2021 (Thứ 2, ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý) 

* Đoàn 1:  

- Thành phần: Đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy làm Trưởng đoàn; các thành 

viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Văn phòng huyện ủy, Ban Dân vận 

huyện ủy, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Phòng Nội vụ.  

- Thăm, tặng quà: UBND xã Bắc Xa, Trung đội Dân quân thường trực xã 

Bắc Xa, Đồn Biên phòng Bắc Xa, Trạm Kiểm soát biên phòng Đồn Biên phòng 

Bắc Xa. 

- Phương tiện: Xe Huyện ủy. 

* Đoàn 2: 

- Thành phần: Đồng chí Lãnh đạo HĐND huyện làm Trưởng đoàn; các 

thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Văn phòng HĐND và UBND 

huyện, Công an huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Văn hóa thể 

thao và truyền thông.  

- Thăm tặng quà: Trạm Ra đa 31 (xã Thái Bình), Đại đội 3 bảo vệ Trường 

bắn TB1 (xã Thái Bình), Lữ đoàn công binh 219 (xã Lâm Ca). 

- Phương tiện: Xe UBND huyện. 

* Đoàn 3: 

- Thành phần: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn; các 

thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Ban Tuyên giáo huyện ủy, Hội 

Liên hiệp phụ nữ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện. 

- Thăm tặng quà: UBND xã Bính Xá, Trung đội Dân quân thường trực xã 

Bính Xá, Nông - Lâm trường 461, Đồn Biên phòng Chi Lăng, Trạm Kiểm soát 

biên phòng Bản Chắt, Đội Nghiệp vụ liên ngành cửa khẩu phụ Bản Chắt. 

- Phương tiện: Xe UBND huyện. 
 

b) Ngày 02/02/2021 (Thứ 3, ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý)  

* Đoàn 4:  

- Thành phần: Đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy làm Trưởng đoàn; các thành 

viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức 

Huyện ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Đi thăm tặng quà: Ban chỉ huy Quân sự huyện và 06 cán bộ chủ chốt của 

huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện. 

- Phương tiện: Xe Huyện ủy. 

* Đoàn 5: 
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- Thành phần: Đồng chí Lãnh đạo HĐND huyện làm Trưởng đoàn; các 

thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Văn phòng HĐND và UBND, 

Ban Tuyên giáo huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Nội vụ. 

- Đi thăm tặng quà: Công an huyện và 07 cán bộ chủ chốt của huyện đã 

nghỉ hưu trên địa bàn. 

- Phương tiện: Xe UBND huyện. 

* Đoàn 6: 

- Thành phần: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn; các 

thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm:  UBMT Tổ quốc huyện, Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Hội Nông dân huyện. 

- Thăm tặng quà: Đoàn Kinh tế Quốc phòng Sư đoàn 338, Cơ sở Bảo trợ 

xã hội tổng hợp tỉnh, Cơ sở Cai nghiện Ma túy tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Điều 

dưỡng người có công Lạng Sơn, UBND huyện Lộc Bình, Thành phố Lạng Sơn 

và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện nghỉ hưu cư trú trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. 

- Phương tiện: Xe UBND huyện. 

c) Ngày 04/02/2020 (Thứ 5, ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý)  

*  Đoàn 7: 

- Thành phần: Đồng chí lãnh đạo Huyện ủy làm Trưởng đoàn; các thành 

viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm:  Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo 

huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Công an huyện. 

- Đơn vị thăm, tặng quà và chúc tết: Huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang. 

- Phương tiện: Xe Huyện ủy. 

* Đoàn 8:  

- Thành phần: Đồng chí lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn; các 

thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Văn phòng HĐND và UBND 

huyện,  Ban Tổ chức huyện ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Ban chỉ huy Quân 

sự huyện. 

- Đơn vị thăm, tặng quà và chúc tết: Huyện Bình Liêu, huyện Tiên Yên, 

huyện Ba Chẽ và các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện nghỉ hưu cư trú trên địa 

bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

- Phương tiện: Xe UBND huyện. 

Lưu ý: Trong quá trình tổ chức đi thăm, các thành viên có thể xin ý kiến 

Trưởng đoàn để đổi tham gia các đoàn. 

2.2. Thời gian và địa điểm tập trung 

Các đoàn tập trung tại Trụ sở HĐND - UBND huyện vào lúc 07 giờ theo 

thời gian trên và nhận quà tại Văn phòng HĐND và UBND huyện (nếu các đoàn 
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có thay đổi về thời gian thăm, tặng quà, Trưởng đoàn tự bố trí lịch và thông báo 

cho các thành viên trong Đoàn biết).  

3. Tặng quà các gia đình chính sách Người có công 

Tặng 40 suất quà cho 40 gia đình chính sách Người có công. UBND 

huyện ủy quyền cho UBND các xã, thị trấn thăm và chuyển quà cho các gia đình 

chính sách Người có công. 

(Có danh sách các đơn vị, cá nhân được thăm, tặng quà kèm theo) 

 4. Chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, của lãnh đạo tỉnh cho các đối 

tượng chính sách người có công; Quà của tỉnh cho hộ gia đình nghèo, người 

lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

 4.1 Chuyển quà tặng cho đối tượng gia đình chính sách, người có công 

 Đối tượng: Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người thờ 

cúng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, 

người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. 

4.2 Chuyển quà tặng của tỉnh cho gia đình hộ nghèo, người lao động có 

hoàn cảnh khó khăn 

Đối tượng: Hộ gia đình nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội, người lao động 

có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh. 

4.3. Phối hợp với đoàn công tác của tỉnh thăm tặng quà các cơ quan 

đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện (Dự kiến 02 hộ gia đình tại xã Châu Sơn) 

III. TỔ CHỨC VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ HUYỆN 

1. Thành phần 

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, 

lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên 

địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, 

đoàn thể thị trấn Đình Lập, xã Đình Lập (đề nghị UBND thị trấn Đình Lập, xã 

Đình Lập mời các thành phần cấp xã); Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông. 

2. Thời gian, địa điểm, phương tiện 

- Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 phút ngày 05/02/2021 (Thứ 6, ngày 24 

tháng Chạp năm Canh Tý) các đại biểu tập trung tại cổng Nghĩa trang huyện 

Đình Lập (khu 6, thị trấn Đình Lập). 

- Về phương tiện: Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện do Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện bố 

trí xe đưa đón; các đại biểu khác tự bố trí phương tiện. 
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết và viếng Nghĩa 

trang Liệt sĩ huyện nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 sử dụng từ 

nguồn đảm bảo xã hội năm 2021 của huyện và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác.  

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

 - Chủ động chuẩn bị các suất quà tặng cho các đối tượng và các suất quà 

cho các Đoàn lãnh đạo huyện đi thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị lực lượng 

vũ trang, các huyện bạn; cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu theo kế hoạch.  

- Bàn giao quà tặng đi thăm trực tiếp các đơn vị, cá nhân cho Văn phòng 

HĐND và UBND huyện trong ngày 29/01/2021 (tức ngày 17 tháng Chạp năm 

Canh Tý); bàn giao quà tặng của các gia đình chính sách Người có công cho 

UBND các xã, thị trấn đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức tiếp nhận và phân phối quà của tỉnh cho hộ gia đình nghèo, đối tượng 

chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn theo kế hoạch của tỉnh.  

 - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập 

đỏ, Liên đoàn Lao động huyện và các cơ quan liên quan triển khai công tác thăm 

hỏi, tặng quà Tết đến các xã, thị trấn trên nguyên tắc tránh trùng lặp, không bỏ 

sót đối tượng, đảm bảo minh bạch, công khai. 

 - Tổ chức quét dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ huyện; chuẩn bị hương, 

vòng hoa, đài, băng chiêu hồn tử sỹ để viếng Nghĩa trang liệt sỹ, mức chi 

1.500.000 đồng. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện:  

Thành lập đội tiêu binh danh dự và cử 02 chiến sĩ làm nhiệm vụ dâng vòng hoa. 

3. Công an huyện: Bảo đảm trật tự tại khu vực cổng Nghĩa trang liệt sỹ 

trước, trong và sau thời gian huyện tổ chức viếng. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông  

- Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Kịp thời ghi hình, đưa 

tin về các hoạt động thăm, chúc tết và viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin: Chuẩn bị lời viếng và đọc tại Tượng đài 

Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Thông báo thời gian thăm, tặng quà, chúc Tết đến các đơn vị, cá nhân 

theo kế hoạch.  
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- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác thăm, tặng quà; phối 

hợp, tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch đề ra. 

- Bố trí phương tiện đảm bảo cho các hoạt động theo Kế hoạch. 

6. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy 

Bố trí phương tiện đảm bảo cho các hoạt động theo Kế hoạch. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động 

và Hội Chữ thập đỏ huyện 

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc triển khai 

công tác thăm hỏi, tặng quà, chuyển quà Tết của tỉnh, của các tổ chức cá nhân 

đến các xã, thị trấn cho hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách, người lao đôṇg 

có hoàn cảnh khó khăn trên nguyên tắc tránh trùng lặp, không bỏ sót đối tượng, 

đảm bảo minh bạch, công khai.  

8. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức các hoạt động thăm, chúc Tết phù hợp với điều kiện thực tế trên 

địa bàn; phối hợp thực hiện tốt công tác chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, 

của huyện, của các tổ chức, cá nhân cho các đối tượng người có công, hộ gia 

đình nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có hoàn cảnh 

khó khăn.  

- Các xã, thị trấn có đối tượng người có công được UBND huyện ủy 

quyền thăm, chuyển quà chịu trách nhiệm cử cán bộ đến Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội - Dân tộc nhận quà; phân công lãnh đạo xã, thị trấn tổ chức 

thăm, chuyển quà cho các cá nhân theo danh sách. 

- Kết thúc các hoạt động thăm, tặng quà trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo 

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

để tổng hợp). Thời gian báo cáo chậm nhất trong ngày 08/02/2021 (tức ngày 27 

tháng Chạp năm Canh Tý). 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- TT Huyện ủy;                                                                
- TT HĐND huyện;                                                                                
- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- VP, các Ban Đảng Huyện ủy; 

- Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang 

  đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Vi Văn Đông 

 
         

  

(B/c) 
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