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KẾ HOẠCH
Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách
người có công, cứu trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Để chủ động công tác thăm hỏi và tặng quà đối tượng chính sách người có
công, cứu trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND huyện
Sông Lô xây dựng Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính
sách người có công, cứu trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
1) Mục đích

- Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là dịp để các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã
hội và mọi người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm, tỏ lòng tri ân đối với người
và gia đình có công với nước, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
của dân tộc.
- Tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành cán bộ, đảng viên và mọi
người dân về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có
công trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội thông qua cứu trợ xã hội nhân
dịp Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.
2) Yêu cầu

- Tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu ở
một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; triển khai, hướng dẫn Tặng quà và chi trả
kinh phí cho các đối tượng chính sách đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai.
- Bảo đảm 100% các hộ dân trên địa bàn huyện đều vui vẻ đón xuân, vui
tết phấn khởi, không để có tình trạng hộ gia đình, người dân không có khả năng
ăn tết.
- Huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường sự quan tâm của các cấp
chính quyền, các ngành, các xã, thị trấn bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể
để các đối tượng chính sách được bảo đảm về vật chất, nhu cầu thiết yếu trong
dịp Tết Nguyên đán.
II. NỘI DUNG

1. Tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công bao gồm: Bà mẹ
VNAH; Cán bộ LTCM; Cán bộ tiền khởi nghĩa; Thương binh, Thương binh B

đang còn sống; Bệnh binh đang hưởng trợ cấp; Người và gia đình có công với
cách mạng; Người trực tiếp bị nhiễm CĐHH; Người HĐKC bị địch bắt tù đày;
Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sỹ. (Tổng số là 2.450 đối tượng)
2. Tổ chức đoàn các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể đi thăm và tặng quà một số đối
tượng gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh đặc
biệt trên địa bàn huyện.
3. Tổ chức thăm, tặng quà cơ quan Quân sự, Công an, Trung tâm Y tế
huyện và một số đối tượng đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện vào
ngày 30 tết.
4. Tổ chức dâng hương viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện.
5. Thực hiện hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cứu trợ
đột xuất cho các cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất chưa được hỗ
trợ của nhà nước.
6. Tổ chức gặp mặt các đồng chí Thương bệnh, binh, NCC, thân nhân liệt
sỹ đang công tác tại cơ quan huyện ủy, UBND huyện, các tổ chức hội và lãnh
đạo chủ chốt các xã, thị trấn.
7. Tặng quà cho các thương, bệnh binh nặng của huyện đang điều trị, nuôi
dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng người có công.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
- Tham mưu UBND huyện lựa chọn và lập danh sách đối tượng gia đình
chính sách, người có công tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt để các đồng
chí lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, huyện đi thăm và tặng quà nhân dịp tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Hướng dẫn các xã, thị trấn lập danh sách theo từng nhóm đối tượng
chính sách, cấp kinh phí tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
bảo đảm kịp thời, chính xác.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí tặng quà,
công tác thăm hỏi, tặng quà Huyện cho các đối tượng chính sách người có công,
chính sách xã hội trên địa bàn huyện, viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
và các hoạt động thăm hỏi tặng quà, cứu trợ xã hội trên địa bàn.
- Chuẩn bị quà cho các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà.
- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và các ban ngành liên quan phân
bổ quà do các tổ chức, cá nhân tặng quà cho đối tượng là hộ nghèo và các đối
tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khó khăn đột xuất tại các xã, thị trấn.
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- Tổng hợp, báo cáo thanh quyết toán kinh phí kết quả thực hiện công tác thăm
hỏi tặng quà của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn báo cáo
UBND huyện, Sở Lao động, TB&XH.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Thẩm định trình UBND huyện, bố trí nguồn kinh phí cho công tác thăm
hỏi tặng, tặng quà các đối tượng chính sách người có công, chính sách xã hội
trên địa bàn và nội dung viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Hướng dẫn các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện thanh quyết toán
kinh phí hỗ trợ quà, công tác thăm hỏi theo quy định.
3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
Có trách nhiệm đưa tin các hoạt động và công tác thăm hỏi tặng quà các
đối tượng chính sách, người có công, cứu trợ xã hội trên địa bàn huyện nhân
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
4. Văn phòng HĐND - UBND huyện
Phối hợp với Phòng Lao động-TB&XH huyện chuẩn bị các điều kiện cần
thiết bảo đảm cho các đoàn đi thăm hỏi tặng quà, gặp mặt đối tượng tại huyện.
5. Hội Chữ thập đỏ
Tổ chức tiếp nhận quà do các tổ chức, cá nhân tặng cho các đối tượng,
phối hợp với phòng Lao động, TB&XH trong việc phân bổ, trao tặng quà cho
các đối tượng đảm bảo công bằng, hợp lý và tránh trùng lặp.
6. Các cơ quan, đoàn thể
- Căn cứ kế hoạch, thông báo của UBND huyện phân công lãnh đạo, tham
gia đoàn thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách người có công tiêu biểu
trên địa bàn huyện.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác thăm hỏi tặng quà đối tượng chính
sách người có công và đối tượng của cơ quan, đơn vị về UBND huyện qua
(Phòng Lao động,TB&XH) trước ngày 05/02/2021 (tức 24/12 âm lịch) để tổng
hợp báo cáo UBND huyện, Sở Lao động-TB&XH.
7. UBND các xã, thị trấn
- Lập danh sách đối tượng được tặng quà theo quy định, theo từng nhóm
đối tượng; tổ chức gặp mặt, trao quà cho các đối tượng chính sách người có
công bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.
- Mỗi xã, thị trấn lựa chọn 02 gia đình chính sách tiêu biểu để các đồng
chí Lãnh đạo Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện đến thăm tặng quà.
- Tổ chức vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, đồng thời tổ chức viếng
nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.
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- Chỉ đạo, phân công các Đoàn thể địa phương, các thôn dân cư quan tâm,
chăm lo các gia đình chính sách già cả, neo đơn hỗ trợ vệ sinh, thu dọn nhà cửa
để mọi gia đình đều được vui tết, đón xuân phấn khởi.
- Thực hiện bảo đảm, kịp thời các chế độ chính sách đối với các đối tượng
chính sách người có công, cứu trợ xã hội, kiểm tra chặt chẽ, bổ sung những đối
tượng chính sách mới được công nhận theo quy định, nắm bắt phản ảnh kịp
thời tình hình đời sống nhân dân, hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất, không để
tình trạng hộ gia đình không có khả năng ăn tết.
- Báo cáo đề nghị hỗ trợ tết đối với hộ nghèo và các đối tượng có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, khó khăn đột xuất trong dịp tết kịp thời.
- Tổ chức xét hỗ trợ công khai tại khu dân cư, mỗi đối tượng chỉ được hỗ
trợ, tặng quà một lần, không phân biệt nguồn gốc quà từ tổ chức, cá nhân hoặc
doanh nghiệp trao tặng, bố trí, sắp xếp phù hợp tránh tình trạng một hộ được
nhận nhiều suất quà trong khi có hộ khó khăn mà không được nhận suất quà
nào, gây thắc mắc trong nhân dân.
- Công tác thăm hỏi và tặng quà cho đối tượng chính sách người có công
và đối tượng xã hội, xong trước ngày 05/02/2021 (Tức 24/12 âm lịch)
- Tổng hợp, báo cáo thanh quyết toán kinh phí kết quả thực hiện công tác
thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách người có công và đối tượng xã hội của
địa phương, về UBND huyện (Qua Phòng Lao động- TB&XH) trước ngày
25/02/2021 để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Lao động- TB&XH tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách
người có công, cứu trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đề
nghị các cơ quan, đơn vị, các ngành được phân công nhiệm vụ, UBND các xã,
thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động, TB&XH và các cơ
quan liên quan thực hiện tốt kế hoạch này. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có
vướng mắc báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động, TB&XH) để tổng hợp
báo cáo Sở Lao động-TB&XH, UBND huyện kịp thời chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở LĐ,TB&XH (B/c);
- TTHU, HĐND, UBND huyện (B/c);
- Các đơn vị thuộc HU, UBND huyện (T/h);
- Hội chữ thập đỏ; (t/h)
- UBND xã, thị trấn (T/h);
- Lưu: VT,LĐTBXH.
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