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TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  171   /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày 22 tháng 11 năm 2019 

 
 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương 

nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 
                            

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh 
về Khung tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân hàng năm trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm 
hỏi, tặng quà, chúc Tết và dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng 
Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng - mừng Xuân và cổ vũ, 
động viên cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ lực lượng vũ trang, người 
lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh 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 tỉnh.    

2. Huy động và phối hợp các nguồn lực để thực hiện chăm lo, giúp đỡ đối 
với các gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân, viên chức, người lao 
động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 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. NỘI DUNG 

1. Hoạt động thăm, tặng quà và chúc Tết  

1.1. Tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công 

- Đối tượng: Thương binh, bệnh binh nặng người Lạng Sơn đang điều trị 
tại các Trung tâm điều dưỡng tại các tỉnh: Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nam; 05 
suất quà, mỗi suất quà trị giá 2.000.000 đồng tiền mặt.  

- Ngoài mức quà tặng của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh sẽ tặng quà cho 
các đối tượng: Bà mẹ “Việt Nam Anh hùng”, cán bộ “Lão thành cách mạng”, 
cán bộ “Tiền khởi nghĩa”, Anh hùng Lực lượng vũ trang đang hưởng trợ cấp ưu 
đãi hàng tháng, 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: Mỗi suất quà trị giá 
400.000 đồng bằng tiền mặt và 01 cuốn lịch (suất quà bằng tiền mặt được trích 
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từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của ngân sách các huyện, thành phố và do các 
huyện, thành phố trực tiếp chi trả). 

 Lưu ý: Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà của tỉnh (trường hợp một người 
nhưng thuộc hai đối tượng trở lên thì chỉ được nhận 01 suất quà). Trường hợp 
liệt sĩ không còn thân nhân, hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng được 
nhận quà. Đối với mỗi một liệt sĩ thì 01 người thờ cúng được nhận 01 suất quà. 

 1.2. Tặng quà cho đối tượng là hộ gia đình nghèo, người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn 

Tặng 2.300 suất quà cho hộ gia đình nghèo, người lao động có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn trong các doanh nghiệp, mỗi suất 500.000 đồng (300.000 
đồng mua hiện vật và 200.000 đồng tiền mặt).  

Kinh phí chi từ nguồn đảm bảo xã hội ngân sách tỉnh và nguồn Quỹ phát 
động Tết vì người nghèo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 

1.3. Tổ chức thăm và chúc tết một số đơn vị lực lượng vũ trang, cơ 
quan, đơn vị; một số gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn tỉnh 

 - Hình thức tổ chức: Tỉnh tổ chức các đoàn, thành phần gồm: Đại diện 
lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 

 - Đối tượng thăm: 

+ Thăm và chúc tết một số đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị. 
Mỗi suất quà trị giá 5.000.000 đồng (gồm 1.000.000 đồng mua hiện vật và 
4.000.000 đồng tiền mặt). 

+ Mỗi đoàn thăm và tặng quà cho 02 gia đình thuộc đối tượng gia đình 
chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 
2.500.000 đồng (500.000 đồng mua hiện vật và 2.000.000 đồng tiền mặt). 

- Chương trình thăm, chúc Tết: Có chương trình riêng. 
2. Dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng 

đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn  

2.1. Thành phần 

 - Đoàn của tỉnh: Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng, các 
Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn 
phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

- Đoàn của thành phố Lạng Sơn: Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND 
thành phố, đại diện các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thuộc Thành ủy, UBND 
thành phố. 

 2.2. Thời gian và địa điểm 
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Ngày 20/01/2020 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) các đại biểu tập 
trung tại trụ sở UBND tỉnh đúng 07 giờ 15 phút để đi dâng hương tại Khuôn 
viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành 
phố Lạng Sơn, sau đó dâng hương Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

2.3. Phương tiện đưa đón đại biểu 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam 
tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi xe riêng. 

 - Các thành phần còn lại tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 07h00 phút đi 
xe chung do Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí để đưa đón đại 
biểu (mỗi đơn vị chuẩn bị một xe 16 chỗ ngồi).  

  - UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị xe để đưa đón đại biểu của Thành 
phố tham gia dâng hương theo chương trình.  

III. KINH PHÍ 

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Thực hiện chi tặng 100 suất quà cho đối tượng 
là hộ gia đình nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người lao động trong các doanh 
nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn Quỹ phát động Tết vì người 
nghèo.  

2. UBND thành phố Lạng Sơn: Bảo đảm kinh phí thực hiện Lễ dâng 
hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí 
Hoàng Văn Thụ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn. 

3. UBND các huyện, thành phố: Bảo đảm kinh phí chi tặng quà của tỉnh  
bằng tiền mặt cho các đối tượng chính sách người có công theo mức 400.000 
đồng/suất. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện chi các nội dung 
khác theo kế hoạch từ nguồn đảm bảo xã hội ngân sách tỉnh.  

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu xây dựng Chương trình thăm, tặng quà và chúc Tết của lãnh 
đạo tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố đề xuất các đơn vị, 
gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Đoàn của tỉnh đến thăm, 
chúc tết. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai 
công tác thăm hỏi, tặng quà Tết bảo đảm nguyên tắc tránh trùng lắp, công khai, 
minh bạch và đúng đối tượng. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên 
đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các 
phần quà tặng và phân phối 2.300 suất quà cho hộ gia đình nghèo, đối tượng 
chính sách, người lao động trong doanh nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
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- Tham mưu, chuẩn bị quà tặng cho các đối tượng chính sách người có 
công là thương binh, bệnh binh nặng người Lạng Sơn đang điều trị tại các Trung 
tâm điều dưỡng tại các tỉnh: Bắc Giang, Ninh Bình, Hà Nam; quà tặng cho Đoàn 
lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết đối với các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, 
đơn vị và gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.. 

2. Sở Tài chính  

Thẩm định dự toán của các đơn vị, cân đối kinh phí đảm bảo các hoạt 
động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, báo cáo 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Cử đội tiêu binh và chiến sĩ làm nhiệm vụ dâng hoa tại Khuôn viên lưu 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ và Nghĩa 
trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn (có mặt tại địa điểm dâng hương, dâng hoa 
trước 07 giờ 00 phút ngày 20/01/2020). 

 4. Công an tỉnh 

Chuẩn bị xe dẫn đường, bảo đảm trật tự tại khu vực Khuôn viên lưu niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, Nghĩa trang liệt sĩ 
thành phố Lạng Sơn và các nút giao thông đoàn đi qua. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao 
động tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội chuẩn bị các phần quà tặng và phân phối 2.300 suất quà cho hộ gia 
đình nghèo, đối tượng chính sách, người lao động trong doanh nghiệp có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn.  

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn 

- Chủ động xây dựng kế hoạch thăm, chúc tết, tổ chức dâng hương, viếng 
Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn quản lý một cách phù hợp, hiệu quả. Tổ chức 
thực hiện chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của tỉnh đến các gia đình 
chính sách và hộ gia đình nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn.  

- UBND thành phố Lạng Sơn: Chuẩn bị 02 lẵng hoa, 01 vòng hoa, 02 
mâm lễ để dâng tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng 
chí Hoàng Văn Thụ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn. Chịu trách 
nhiệm đảm bảo công tác vệ sinh, trang trí khánh tiết, hương thắp, chuẩn bị loa, 
đài, nhạc và lời dẫn chương trình phục vụ cho Lễ dâng hương tại Khuôn viên 
lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Lễ 
dâng hương tại Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ. 

7. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND 
tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 
cho lãnh đạo tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch đề ra. 
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UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị có liên quan 
và UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được phân công phối hợp triển 
khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
-  Bí thư , Phó Bí thư Tỉnh uỷ;              
-  Lãnh đạo HĐND tỉnh;  
-  Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;   
-  Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;                 
-  Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
-  Văn phòng Tỉnh uỷ; 
-  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
-  Văn phòng HĐND tỉnh; 
-  Các Ban đảng, đoàn thể tỉnh;                                            
-  Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;  
-  Các sở, ban, ngành tỉnh;  
-  Huyện uỷ, Thành ủy, UBND các huyện, TP;       
-  Các cơ quan báo thường trú tại Lạng Sơn; 
-  C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;  
-  Lưu: VT, KGVX (NCD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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