ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA BỂ

Số: 09 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ba Bể, ngày 20

tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đối tượng
Bảo trợ xã hội; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chúc thọ, mừng thọ
người cao tuổi, và viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉ nh Bắc Kạn; Lễ
dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nà Tu; Thăm tặng quà người có công và thân nhân
của người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó
khăn nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà
người có công và thân nhân của người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, thị trấn và viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện
như sau:
I. TỔ CHỨC THĂM TẶNG QUÀ:
* Tham gia đoàn của tỉnh:Thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng và
thân nhân người có công với cách mạng tại xã Địa Linh.
1. Bà: Lộc Thị Xuân- Mẹ Liệt sỹ Lâm Văn Mộc - thôn Nà Đúc, xã Địa Linh.
2. Ông: Hoàng Tiến Tường - Thương Binh tỷ lệ 41%, thôn Nà Đúc, xã Địa Linh
3. La Hồng Quảng - Người HĐKC bị nhiễm CĐHH - Thương binh tỷ lệ 21%,
thôn Nà Mô, xã Địa Linh.
- Thời gian: 20/01/2021
- Thành phần của huyện tham gia cùng đoàn: Lãnh đạo huyện, Lãnh đạo phòng
Lao động - TB&XH.
UBND xã Địa Linh có trách nhiệm bố trí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác
chính sách Người có công tham gia đoàn thăm hỏi tặng quà của tỉnh theo Kế hoạch,
2- Huyện tổ chức 04 đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách:
* Đoàn 1: Thăm, tặng quà người có công, gia đình liệt sỹ tại Thị Trấn chợ rã
Thành phần gồm:
- Thường trực Huyện ủy
- Trưởng đoàn
- Ban chỉ huy Quân sự huyện
- 01 đại diện thành viên
- Huyện đoàn
- 01 đại diện thành viên
- Phòng Lao động - TB&XH
- 01 đại diện thành viên

- Trung tâm VHTT&TT huyện - 01 đại diện thành viên
* Người có công, gia đình liệt sỹ,
1. Bà: Ma Thị Sông - Vợ liệt sỹ (Tằng Văn Chương) - Tiểu khu 4, Thị trấn chợ
rã
2. Ông: Lý Huy Giáp- Thương Binh MSLĐ 61% - Tiểu khu 1, Thị trấn chợ rã.
3. Ông: Trần Thùy - CĐHH tỷ lệ MSLĐ30% - Tiểu khu 5 Thị trấn chợ rã
* Đoàn 2: Thăm, tặng quà người có công, gia đình liệt sỹ, Người cao tuổi tại xã
Quảng Khê
Thành phần gồm:
- Thường trực HĐND huyện
- Trưởng đoàn
- Ban chỉ huy Quân sự huyện
- 01 đại diện thành viên
- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - 01 đại diện thành viên
- Phòng Lao động - TB&XH
- 01 đại diện thành viên
* Người có công:
1. Ông: Bế Thái Thuỳ -CĐHH tỷ lệ 30%, thôn Tổng Chảo, xã Quảng Khê
2. Ông: Dương Quang Mạc - Thương binh tỷ lệ 34% thôn Chợ Lèng, xã Quảng
Khê.
3. Bà: Nông Thị Hương - Vợ liệt sĩ Đàm Văn Mưu thôn Nà Chom Quảng Khê
* Người cao tuổi:
1. Bà: Hoàng Thị Slở - Thôn Bản Pjàn, xã Quảng Khê
2. Ông: Hoàng Văn Nhúc - Thôn Bản Pjàn, xã Quảng Khê
3. Ông: Lý Mùi Liu - Thôn Nà Hai, xã Quảng Khê
* Đoàn 3: Thăm, tặng quà người có công, gia đình liệt sỹ, Người cao tuổi tại xã
Thượng Giáo
Thành phần gồm:
- Thường trực UBND huyện
- Trưởng đoàn
- Ban chỉ huy Quân sự huyện
- 01 đại diện thành viên
- Phòng Nội Vụ huyện
- 01 đại diện thành viên
- Phòng Lao động - TB&XH
- 01 đại diện thành viên
* Người có công, gia đình liệt sỹ
1. Ông: Trần Văn Lư- Anh liệt sĩ (Trần Văn Cửu) thôn Kéo Pựt, xã Thượng
Giáo.
2. Ông: Trương Văn Kim- Người bị nhiễm CĐHH tỷ lệ 30%, thôn Kéo Pựt, xã
Thượng Giáo.
3. Ông: Vy Văn Khẩn - Người bị nhiễm CĐHH tỷ lệ 30%, thôn Kéo Pựt, xã
Thượng Giáo.
* Người cao tuổi:
1. Bà Trịnh Thị Tần - Thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo
2. Bà Hứa Thị Slén - Thôn Kéo Pựt, xã Thượng Giáo
* Đoàn 4: Thăm, tặng quà người có công, gia đình liệt sỹ, tại xã Đồng Phúc
Thành phần gồm:
- Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ Quốc huyện
- Trưởng đoàn

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện - 01 đại diện thành viên
- Phòng Nội Vụ huyện
- 01 đại diện thành viên
- Phòng Lao động - TB&XH
- 01 đại diện thành viên
* Người có công, gia đình liệt sỹ
1. Ông: Hoàng Quang Chu- Người bị nhiễm CĐHH tỷ lệ 81%, thôn Nà Bjóoc,
xã Đồng Phúc.
2. Ông: Nông Xuân Thìn- Thương binh tỷ lệ 31%, thôn Bản Chán, xã Đồng
Phúc.
3. Ông: Triệu Hữu Quan - Con liệt sĩ (Triệu Khải Kinh), thôn Khưa Quang, xã
Đồng Phúc.
II. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI THĂM HỎI, TẶNG QUÀ:
- Đoàn đi thăm tặng quà đối tượng chính sách của huyện tập trung tại sân trụ sở
hợp khối UBND huyện lúc: 07h 30’ngày 01/02/2021 tức ngày 20 tháng 12 âm lịch
(Thứ 2).
- Đoàn 1 và đoàn 4: Đi xe ô tô của Văn phòng Huyện ủy
- Đoàn 2 và đoàn 3: Đi xe ô tô của Văn phòng HĐND&UBND huyện.
- Thủ trưởng các cơ quan có thành phần tham gia đoàn thăm hỏi tặng quà của
huyện có trách nhiệm cử thành viên tham gia đoàn đúng thời gian trong kế hoạch.
- Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm bố
trí xe đưa đón đoàn thăm hỏi, tặng quà của tỉnh và huyện theo đúng kế hoạch;
- Phòng Lao động - TB&XH huyện lập dự trù kinh phí chuẩn bị quà cho các
đoàn của huyện đi thăm hỏi, tặng quà và dự trù kinh phí viếng nghĩa trang liệt sĩ
huyện.
- UBND Thị trấn, các xã Thượng Giáo, Quảng Khê, Đồng Phúc, Địa Linh chủ
động thông báo trước cho gia đình đối tượng được đoàn của huyện đến thăm, tặng quà
và bố trí lãnh đạo, cán bộ tham gia đoàn đi thăm hỏi, tặng quà tại các gia đình chính
sách theo thời gian trong kế hoạch.
III. UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà tại các gia đình
chính sách theo quy định.
- Cử công chức Lao động xã hội đến nhận kinh phí quà tặng và tiền mặt đối
tượng chính sách người có công, Bảo Trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn tại phòng Lao động - TB&XH (thời gian cụ thể phòng LĐTBXH sẽ thông báo
sau);
IV. CÔNG TÁC VIẾNG NGHĨA TRANG, NHÀ BIA LIỆT SĨ:
- Các xã có nhà bia ghi tên Liệt sĩ thực hiện làm vệ sinh, tu sửa, quét vôi, tổ chức
lễ viếng. Chỉ đạo trường học tổ chức cho học sinh vệ sinh, chăm sóc nhà bia ghi tên
Liệt sĩ.
- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện vào: 8 giờ
00'ngày 08 tháng 02 năm 2021 tức ngày 27 tháng 12 âm lịch (Thứ 2).

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị đường điện lên nghĩa trang liệt sỹ,
tăng âm, loa đài, bài phát biểu tại lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ, thông báo các cơ quan,
đến viếng, tổ chức điều hành chương trình lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện.
- Ban chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác vệ sinh nghĩa trang, đài tưởng
niệm Liệt sĩ huyện, bố trí đội tiêu binh viếng nghĩa trang liệt sỹ;
- Phòng Lao động - TB&XH chuẩn bị vòng hoa, hương nến, mâm lễ viếng nghĩa
trang liệt sỹ.
Trên đây là kế hoạch thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách
mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và viếng nghĩa
trang Liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.
Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện, UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Gửi bản điện tử:
- Sở LĐTB&XH (B/c);
- TTHU,HĐND (B/c);
- TTUBND huyện;
- VPHU, VP HĐND&UBND huyện;
- Các CQ, BN, ĐT huyện;
- Trung Tâm VH - TT -TT huyện (đưa tin);
- UBND các xã, thị trấn;
- Gửi bản giấy:
- Phòng LĐTB&XH;
- Ban CHQS huyện (P/h);
- Lưu VT.
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