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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

 

Số:       /KH-UBND 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Hạ Lang, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Thăm, chúc tết các đối tƣợng ngƣời có công, đối tƣợng 

 thuộc diện chính sách xã hội, các cơ quan, đơn vị lực lƣợng vũ trang 

 nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 4600/KH-UBND, ngày 31/12/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang, các 

đối tượng người có công, văn nghệ sĩ tiêu biểu và đối tượng thuộc diện chính sách 

xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số và người lao động nhân dịp tết Nguyên đán 

Canh Tý năm 2020.  

 Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thăm, chúc tết các đối tượng 

người có công, đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, các cơ quan, đơn vị lực 

lượng vũ trang trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Cánh Tý năm 2020. 

I. THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN CỦA HUYỆN ĐI THĂM, CHÚC TẾT ĐỐI 

TƢỢNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LỰC LƢỢNG VŨ TRANG 

1. Thăm và chúc tết tại các xã: Thị Hoa, Thái Đức  

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Ông Thẩm Văn Phán - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. 

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Các thành viên: Văn phòng Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

          + 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện. 

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- Các cơ quan, đơn vị: xã Thị Hoa, xã Thái Đức, Đồn Biên phòng Thị Hoa, 

Tổ công tác biên phòng Ngườm Già, Tổ công tác biên phòng Thái Đức. 

- Các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội (có danh 
sách kèm theo) 

2. Thăm và chúc tết tại các xã: Đức Quang, Quang Long 

a) Thành phần 

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

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện. 

- Các thành viên: Huyện Đoàn Thanh niên, Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội huyện. 

+ 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện. 
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b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- Các cơ quan, đơn vị: xã Đức Quang, xã Quang Long, Đồn biên phòng 

Quang Long, Tổ công tác Biên phòng Kiểng Phặc. 

- Các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội (có danh 
sách kèm theo) 

3. Thăm và chúc tết tại các xã: Minh Long, Lý Quốc 

a. Thành phần 

- Trưởng đoàn: Ông Đoàn Quốc Chính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện.  

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. 

- Các thành viên: Hội phụ nữ huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

+ 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện.                    

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- Các cơ quan, đơn vị: xã Minh Long, xã Lý Quốc, Đồn Biên phòng cửa 

khẩu Lý Vạn, Chi cục hải quan cửa khẩu Lý Vạn, Trạm biên phòng cửa khẩu Lý 

Vạn. 

- Các gia đình chính sách, người có công và các đối tượng xã hội (có danh 

sách kèm theo) 

4. Thăm và chúc tết tại các xã: Đồng Loan, Thắng Lợi 

a) Thành phần 

Trường đoàn: Ông Thẩm Văn Khiêm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện. 

- Các thành viên: Phòng Nội vụ huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

          + 01 Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện.                    

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- Các cơ quan: xã Đồng Loan, xã Thắng Lợi. 

- Các gia đình chính sách, người có công và đối tượng xã hội (Có danh 
sách kèm theo) 

5. Thăm và chúc tết tại xã Việt Chu, Thị trấn Thanh Nhật  

a) Thành phần 

- Trường đoàn: Bà Hà Thị Cảnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện. 
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- Các thành viên: Phòng Văn hóa–thông tin huyện, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện. 

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- Các cơ quan, đơn vị: thị trấn Thanh Nhật, xã Việt Chu, Tổ công tác biên 

phòng Pác Ty. 

- Các gia đình chính sách, người có công và đối tượng xã hội (Có danh 

sách kèm theo) 

6. Thăm và chúc tết tại các xã: Cô Ngân, Vinh Quý 

a) Thành phần 

- Trường đoàn: Bà Hà Thị Danh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch 

UBND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Hội phụ nữ huyện. 

- Các thành viên: Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Tài chính–kế hoạch 

huyện.  

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- Các cơ quan, đơn vị: Cơ quan xã Cô Ngân, xã Vinh Quý, Tổ công tác 

Biên phòng Nà Thúng. 

- Các gia đình chính sách, người có công và đối tượng xã hội (Có danh 

sách kèm theo) 

7. Thăm và chúc tết tại các Trung tâm tại tỉnh Cao Bằng và đơn vị 

huyện 

a) Thành phần 

- Trường đoàn: Ông Hoàng Minh Nhất, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện. 

- Thành viên: Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- 03 cơ sở Trung tâm Bảo trợ xã hội: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Cơ sở 

cai nghiện Ma túy tỉnh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (Trung tâm Phục 
hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật cũ)  

- Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện. 

8. Thăm và chúc tết tại các xã: An Lạc, Kim Loan 

a) Thành phần 

- Trường đoàn: Ông Mã Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban 

Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Công an huyện. 

- Thành viên: Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Y tế huyện. 
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b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- Các cơ quan: xã An Lạc, xã Kim Loan. 

- Các gia đình chính sách, người có công và đối tượng xã hội (Có danh 

sách kèm theo) 

9. Thăm và chúc tết các đồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ hƣu tại 

Thành phố Cao Bằng 

a) Thành phần 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, do 

Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn hoặc phân công thực hiện. 

- Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

Các đồng chí nguyên Lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu thường trú tại Thành 

phố Cao Bằng (Có danh sách kèm theo) 

10. Thăm và chúc tết cán bộ tiền khởi nghĩa; nguyên lãnh đạo huyện 

đã nghỉ hƣu tại huyện Hạ Lang (Trƣờng hợp các đoàn đƣợc phân công đi các 

xã, thị trấn không trực tiếp đến thăm, chúc tết đƣợc) 

a) Thành phần 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, do 

Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn hoặc phân công thực hiện. 

- Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

Các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí nguyên Lãnh đạo huyện 

đã nghỉ hưu thường trú tại huyện Hạ Lang (Có danh sách kèm theo) 

11. Thăm và chúc tết các đơn vị: Công an huyện, BCH Quân sự huyện, 

Điện lực huyện, Trung tâm Y tế huyện. 

a) Thành phần 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, do 

Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn hoặc phân công thực hiện. 

- Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

b) Đối tƣợng thăm, chúc tết 

- Các cơ quan, đơn vị nêu trên. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Trƣởng đoàn 

- Bố trí thời gian đi thăm, chúc tết từ ngày 15/01 đến hết ngày 21/01/2020. 

Đối với các cơ quan xung quanh huyện Trưởng đoàn bố trí thời gian thăm, chúc 

tết thích hợp. Thông báo các thành viên trong đoàn cùng đi; thông báo cho các xã, 

thị trấn, đơn vị, lịch thăm, chúc tết, tặng quà của đoàn. 
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- Cử thành viên đoàn nhận quà chúc tết: Quà của đối tượng chính sách nhận 

tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện. Quà của UBND các xã, thị 

trấn; các cơ quan, đơn vị; cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ nguyên là lãnh đạo huyện 

nhận tại Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

2. Phòng Lao động – Thƣơng binh và xã hội 

- Nhận quà của tỉnh, quà của các tổ chức (nếu có) và lập danh sách, chuyển 

quà cho các đoàn của huyện đi thăm, tặng quà các đối tượng, các đơn vị tại các 

xã, thị trấn theo ủy quyền của tỉnh hoặc tổ chức. 

- Lập dự toán, chuẩn bị quà để các đoàn của huyện đi thăm, tặng quà các 

đối tượng chính sách xã hội và các đơn vị ngoài huyện theo kế hoạch, chuẩn bị 

hoàn thành trước ngày 14/01/2020. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Bố trí xe các đoàn Trưởng đoàn là Thường trực HĐND và Lãnh đạo 

UBND huyện đi thăm, chúc tết theo kế hoạch. 

- Lập dự toán, chuẩn bị quà cho các cơ quan, đơn vị, đối tượng (ngoài quà 

do phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị); có dự phòng một số túi quà 

để lãnh đạo huyện đi thăm, chúc tết các đơn vị, gia đình ngoài kế hoạch này. 

4. Văn phòng Huyện ủy: Bố trí xe các đoàn Trưởng đoàn là Thường trực 

Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đi thăm, chúc tết theo kế 

hoạch. 

5. Đảng ủy, Thƣờng trực HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn 

- Tạo điều kiện cho các đoàn của huyện, tỉnh đến thăm, chúc tết đối tượng, 

cơ quan, đơn vị tại địa phương; trường hợp đoàn của huyện, tỉnh không có điều 

kiện đi thăm, chúc tết được hết đối tượng, đơn vị thì các xã, thị trấn nhận quà và 

thành lập đoàn đi thăm theo ủy nhiệm của các Trưởng đoàn, hoàn thành chậm 

nhất vào ngày 22/01/2020. 

- Các xã, thị trấn có nhà bia ghi tên liệt sĩ chỉ đạo thực hiện vệ sinh khu vực 

nhà bia và mở cổng để các gia đình đối tượng đến thắp hương trong dịp tết. 

6. Điện lực huyện: Đóng điện thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ huyện trong 03 

tối, vào ngày 24, 25, 26/01/2020 (tức tối 30, 01, 02 tết), thời gian đóng điện từ 

17h30’ đến 6h30’ sáng hôm sau. 

Trên đây là kế hoạch đi thăm, chúc tết các đối tượng người có công, đối 

tượng thuộc diện chính sách xã hội, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên 

địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB-XH (b/c); 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trong kế hoạch; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

       CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                   Đoàn Quốc Chính 
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