
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /KH-UBND 

           

                    Hạ Lang, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thăm, tặng quà Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ  

và dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân Kỷ niệm 75 năm  

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1766/KH-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương 

bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học và người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Kế hoạch số 129/KH-

UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức các hoạt động Kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022) trên địa bàn 

huyện Hạ Lang. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà Thương 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và dâng hương Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân Kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trên địa 

bàn huyện đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm 

đến thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chế 

độ chính sách, kịp thời theo quy định hiện hành. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc 

thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thực hiện Kế hoạch từ ngày 18/7/2022 đến ngày 27/7/2022. 

III. THÀNH LẬP 06 ĐOÀN CỦA HUYỆN ĐI THĂM, TẶNG QUÀ, 

CHO THƯƠNG BINH, BỆNH BINH, GIA ĐÌNH LIỆT SĨ.  

1. Đoàn số 1: Thăm tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng các xã: 

Vinh Quý, Cô Ngân. 

a) Thành phần: 

- Trưởng đoàn: Đ/c Vũ Khắc Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện. 
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- Phó trưởng đoàn: Đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

- Thành viên: Đại diện Văn phòng Huyện ủy, Huyện Đoàn Thanh niên.  

- 01 phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

b) Đối tượng được thăm và tặng quà (danh sách đính kèm). 

2. Đoàn số 2: Thăm tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng các xã: 

Đồng Loan, Thắng Lợi.          

a) Thành phần: 

- Trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 

- Phó trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh 

- Thành viên: Đại diện Văn phòng Huyện ủy, Phòng Lao động – TB&XH. 

- 01 phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

b) Đối tượng được thăm và tặng quà (Có danh sách kèm theo). 

3. Đoàn số 3: Thăm tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng xã  

Quang Long và thị trấn Thanh Nhật. 

a) Thành phần: 

- Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Phương Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện. 

- Phó trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động – TB&XH. 

- Thành viên: Đại diện Phòng Y tế, Phòng Giáo dục – Đào tạo. 

- 01 phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

b) Đối tượng được thăm và tặng quà (Có danh sách kèm theo). 

4. Đoàn số 4: Thăm tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng các xã: 

Minh Long, Lý Quốc. 

a) Thành phần: 

- Trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Minh Nhất, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện. 

- Phó trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

- Thành viên: Đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- 01 phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

b) Đối tượng được thăm và tặng quà (Có danh sách kèm theo). 

5. Đoàn số 5: Thăm tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng các xã: 

Thị Hoa, Thống Nhất. 

a) Thành phần: 

- Trưởng đoàn: Đ/c Hà Thị Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện. 
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- Phó trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Thành viên: Đại diện Phòng Dân tộc, Liên đoàn Lao động huyện. 

- 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

b) Đối tượng được thăm và tặng quà (Có danh sách kèm theo). 

6. Đoàn số 6: Thăm tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng các xã: 

Đức Quang, Kim Loan, An Lạc. 

a) Thành phần: 

- Trưởng đoàn: Đ/c Mã Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban 

Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

- Phó trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Công an huyện. 

- Thành viên: Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện. 

- 01 phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

b) Đối tượng được thăm và tặng quà (Có danh sách kèm theo). 

IV. DÂNG HƯƠNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN VÀ NHÀ BIA 

GHI TÊN LIỆT SĨ CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

1. Dâng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

a) Thành phần: 

- Các đ/c Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện. 

- Các đ/c lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan 

Trung ương, tỉnh đóng tại địa phương trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật. 

- Các đ/c Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn 

Thanh Nhật. 

- Toàn thể công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; các 

cơ quan Trung ương, tỉnh đóng tại địa phương trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

- Các đồng chí tham gia phục vụ buổi Lễ. 

b) Thời gian: Bắt đầu lúc 7h00’, ngày 26/7/2022 (thứ Ba). 

2. Dâng hương Nhà bia liệt sĩ các xã, thị trấn. 

a) Thành phần: 

- Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, thị trấn. 

- Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách, bán chuyên 

trách của xã, thị trấn. 

- Cán bộ công chức cấp huyện, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng 

trên địa bàn. 
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b) Thời gian: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thống nhất xác định và tổ chức 

thực hiện, chậm nhất xong vào ngày 27/7/2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đồng chí Trưởng đoàn:  

Quyết định thời gian đi thăm tặng quà và thông báo đến các địa phương, 

thành viên Đoàn, cử người nhận quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chuẩn bị quà cho 06 đoàn của huyện đi thăm các đối tượng theo Kế hoạch 

trước ngày 18/7/2022. 

- Chuẩn bị vòng hoa, hương, nến, quà viếng, lời viếng tại lễ viếng Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện; đôn đốc thực hiện nội dung liên quan và thực hiện công tác tổ 

chức tại lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: 

- Cử phóng viên tham gia các Đoàn công tác của Lãnh đạo huyện. 

- Chuẩn bị tăng âm loa đài, băng chiêu hồn tử sĩ trước 7h00’ ngày 

26/7/2022 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.  

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Cử đội Tiêu binh phục vụ viếng Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện có mặt từ 6h45’ ngày 26/7/2022 để phục vụ nghi lễ nâng 

hương, viếng Nghĩa trang. 

5. Công an huyện: Cử 02 cán bộ chiến sĩ đi nhận vòng hoa tại cửa hàng 

tạp hóa Nông Tuyến (đối diện Bảo hiểm xã hội huyện) và tham gia phục vụ nghi 

lễ nâng vòng hoa viếng, có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện từ 6h45’ ngày 

26/7/2022. 

6. Chi nhánh Điện lực Hạ Lang: Đóng điện thắp sáng Nghĩa trang liệt sĩ 

huyện từ 18h45’ hôm trướcc đến 6h00’ ngày hôm sau, trong các ngày 

26/7/2022 và ngày 27/7/2022. 

7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện: 

- Làm công tác vệ sinh, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ và khu vực xung quanh. 

Phối hợp với Viettel Hạ Lang cắm hoa các phần mộ xong trước ngày 25/7/2022. 

- Tổ chức hoạt động thắp nến tri ân theo Kế hoạch của Huyện Đoàn. 

8. Văn phòng Huyện uỷ: bố trí xe phục vụ các Đoàn Thường trực Huyện ủy, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đi thăm, tặng quà các đối tượng. 

9. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Bố trí xe phục vụ các đoàn Thường 

trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn đi thăm, tặng quà các đối 

tượng. 
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10. Các đơn quan, đơn vị huyện, cơ quan của trung ương, của tỉnh tại 

địa phương trên địa bàn thị trấn Thanh Nhật và Uỷ ban nhân dân thị trấn 

Thanh Nhật. 

- Toàn thể lãnh đạo, công chức viên chức các đơn vị có mặt tại Nghĩa trang 

liệt sĩ huyện từ 6h45’ ngày 26/7/2022 để thực hiện nghi lễ viếng, dâng hương Kỷ 

niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

- Tổ chức tốt các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa theo chương trình Kế 

hoạch của ngành, đơn vị mình. 

11. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Thông báo đến từng đối tượng được tặng quà về thời gian các Đoàn đến 

tặng quà; trường hợp Đoàn của tỉnh, huyện không có điều kiện đi thăm hết các đối 

tượng thì Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn tiếp nhận quà, tổ chức đi thăm theo sự ủy 

quyền và hoàn thành chậm nhất trước 18h00' ngày 27/7/2022. 

(Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, phân công cán bộ, công 

chức, đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh giúp đỡ các gia đình chính sách, 

tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp; cử Lãnh đạo, công chức tham gia dẫn các 

Đoàn đến thăm và tặng quà đối tượng đảm bảo trang trọng, chu đáo). 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyền truyền, giáo dục Kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); xây dựng Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động và thành lập Đoàn đi thăm các đối tượng tại địa phương mình. 

- Các xã, thị trấn có nhà bia ghi tên liệt sĩ, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác dọn dẹp vệ sinh; tổ chức dâng hương nhà bia ghi tên 

liệt sĩ (đối với các xã, thị trấn có nhà bia) nghi thức, trang trọng và ý nghĩa. 

(Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn bố trí, sử dụng từ nguồn kinh 

phí được phân bổ năm 2022 để thực hiện các nội dung trên). 

Trên đây là Kế hoạch thăm, tặng quà người có công và thân nhân người có 

công nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) 

của Uỷ ban nhân dân huyện, đề nghị các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:   
- Sở Lao động -TBXH (B/c);                                                                                            

- TT. Huyện uỷ (B/c);                                                                                                          

- TT HĐND Huyện B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các đ/c Trưởng đoàn và thành viên Kế hoạch; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện; 

- Các cơ quan TW, đơn vị tỉnh tại huyện; 

- UBDN các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Huy 



6 
 

                                                 


		2022-07-14T16:30:33+0700


		2022-07-15T10:10:46+0700


		2022-07-15T10:10:46+0700


		2022-07-15T10:10:47+0700




