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Số:        /KH-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Gia Viễn, ngày     tháng 01 năm 2023 

            

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức một số hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức một số hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2023;  

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ về việc triển khai tổ chức 

một số hoạt động tri ân, dâng hương; thăm hỏi, hỗ trợ một số đơn vị, gia đình, 

những người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ ở 

biên giới hải đảo, vùng khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội… nhân dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức 

thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Thể hiện lòng biết ơn, tri ân đối với các bậc tiền bối, các Anh hùng liệt sỹ, 

các gia đình liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, 

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang….đồng thời là dịp 

để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

- Thể hiện sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban, 

ngành, đoàn thể của huyện, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến các đối tượng 

người có công với cách mạng và gia đình chính sách, người cao tuổi, các trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội để được đón Tết dân tộc trong 

sự ấm cúng, yêu thương, đùm bọc, vui tươi. 

2. Yêu cầu: Việc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đảm bảo thiết 

thực, trang trọng, ý nghĩa, đúng đối tượng và hiệu quả. 

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

1. Tổ chức Lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện 

1.1. Lễ Hoàn thổ và cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sỹ. 

- Thời  gian:  Bắt đầu từ 16h00 phút,  ngày 08/01/2023 (Chủ nhật, ngày 

17/12 âm lịch) 

- Thành phần: Mời các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam huyện; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; Thường trực Đảng ủy 

Thị trấn Me; thân nhân các Anh hùng Liệt sỹ. 

1.2. Lễ dâng hương các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện. 
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- Thời  gian:  Bắt đầu từ 7h30 phút,  ngày 19/01/2022 (thứ Sáu, ngày 28 

tháng 12 Âm lịch) 

- Thành phần: Mời các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức 

chính trị - xã hội; Thường trực Đảng ủy thị trấn Me về dự Lễ viếng các Anh hùng 

Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện. 

2. Thành lập các Đoàn đại biểu của huyện đi thăm, tặng quà Tết cho các 

tập thể, cá nhân: 

2.1. Thành phần, địa điểm và thời gian dự kiến. 

 

Trưởng đoàn Địa điểm thăm tặng 
Thời gian 

dự kiến 

Đoàn 1: Thăm, tặng quà cùng 

đoàn của Tỉnh: 

- Mời Thường trực huyện ủy, Lãnh 

đạo UBND huyện, Lãnh đạo: Văn 

phòng HĐND&UBND, Phòng Lao 

động – TB&XH 

- 01 gia đình người có công tiêu 

biểu xã Gia Phú 

- 01 gia đình người cao tuổi tiêu 

biểu xã Gia Hưng 

- Công ty trách nhiệm Sannico 

Việt Nam, huyện Gia Viễn 

Thứ năm,  

05/01/2023  

(14/12 âm 

lich) 

Đoàn 2: Thăm, tặng quà cùng 

đoàn của Tỉnh: 

- Mời Thường trực huyện ủy, Lãnh 

đạo UBND huyện, Lãnh đạo: Văn 

phòng HĐND&UBND, Phòng Lao 

động – TB&XH 

- 01 hộ nghèo tiêu biểu xã Gia 

Trấn 

- Công ty TNHH Great Global 

Internationnal, Gián Khẩu 

Thứ năm, 

05/01/2023  

(14/12 âm 

lich) 

Đoàn 4: Thăm, tặng quà 04 đơn 

vị và 01 cá nhân.  
- Mời lãnh đạo HĐND huyện làm 

Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo 

Công an huyện, đại diện Phòng 

LĐTB&XH, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi 

chức năng Tam Điệp; Trường 

Giáo dưỡng số 2 tỉnh Ninh Bình; 

Cơ sở cai nghiện tỉnh Ninh 

Bình; Trung tâm Điều dưỡng 

thương binh Duy Tiên - Hà 

Nam. 01 Anh hùng LLLĐ, 

AHLLVT  

Thứ sáu,  

06/01/2023  

(15/12 âm 

lich) 

Đoàn 3: Thăm, tặng quà 04 đơn 

vị:  

- Mời lãnh đạo UBND huyện làm 

Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo 

Công an huyện, đại diện Phòng 

LĐTB&XH, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện 

Trung tâm Bảo trợ và công tác 

xã hội tỉnh; Trung tâm Điều 

dưỡng NCC tỉnh Ninh Bình; 

Trung tâm Điều dưỡng thương 

binh Nho Quan; Trung tâm Phục 

hồi chức năng tâm thần tỉnh; 

 Thứ sáu,  

06/01/2023  

(15/12 âm 

lich) 

Đoàn 5: Thăm, tặng quà 10 đối 

tượng. 

Mời đồng chí Trưởng ban Tổ chức 

Huyện ủy làm Trưởng đoàn, đại 

diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt 

- 06 Mẹ Việt nam Anh hùng. 

- 04 Lão thành cách mạng. 

 

Thứ hai,  

09/01/2023  

(18/12 âm 

lich) 
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Nam huyện, Phòng Lao động– 

TB&XH tham gia đoàn. 

 Đoàn 6: Thăm, tặng quà 07 đối 

tượng. 

- Mời đồng chí Chủ nhiệm UBKT 

Huyện ủy làm Trưởng đoàn, lãnh 

đạo Phòng Lao động-TB&XH; lãnh 

đạo Văn phòng HĐND&UBND 

huyện 

- 03 Đảng viên từ 70 năm tuổi 

Đảng trở lên. 

- 03 Người bị địch bắt, tù đày. 

- 01 thân nhân các AHLĐ, 

AHLLVT là người Gia Viễn. 

Thứ hai,  

09/01/2023  

(18/12 âm 

lich) 

Đoàn 7: Thăm, tặng quà 06 đối 

tượng  

Mời đồng chí Trưởng ban Tuyên 

giáo Huyện ủy làm Trưởng đoàn, 

đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện, Phòng Lao động-

TB&XH tham gia đoàn. 

- 03 người cao tuổi từ 100 tuổi 

trở lên. 

- 03 thân nhân các AHLĐ, 

AHLLVT là người Gia Viễn. 

Thứ hai,  

09/01/2023  

(18/12 âm 

lich) 

Đoàn 8: Thăm, tặng quà 09 đối 

tượng  

Mời Trưởng ban Dân vận Huyện ủy 

làm Trưởng đoàn, đại diện lãnh đạo: 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 

Phòng Lao động-TB&XH tham gia 

đoàn. 

- 03 Người có công tiêu biểu. 

- 03 Trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn.  

- 03 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn. 

Thứ hai,  

09/01/2023  

(18/12 âm 

lich) 

+ Quà tặng cùng đoàn của tỉnh: 

- Mức quà trị giá:  

Đối với cá nhân: 1.300.000 đồng (gồm: tiền mặt 1.000.000 đồng, 01 túi quà 

trị giá 300.000 đồng). 

Đối với tập thể: 2 x 2.500.000đ (gồm 2.000.000 đồng tiền mặt và 01 thùng 

quà trị giá 500.000 đồng) 

- Dự toán kinh phí: 6.300.000 đồng 

+ Quà tặng 08 đơn vị: gồm Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh; 

Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Điều dưỡng thương binh 

Nho Quan; Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh; Bệnh viện Chỉnh hình 

phục hồi chức năng Tam Điệp; Trường Giáo dưỡng số 2 tỉnh Ninh Bình; Cơ sở cai 

nghiện tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên - Hà Nam. 

- Mức quà trị giá: 2.500.000 đồng (gồm 2.000.000 đồng tiền mặt và 01 thùng 

quà trị giá 500.000 đồng) 

- Dự toán kinh phí: 08 đơn vị x 2.500.000đ/đơn vị = 20.000.000 đồng 

+ Quà tặng 05 thân nhân Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ 

trang là người Gia Viễn: 
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- Mức quà trị giá: 1.500.000 đồng (trong đó, tiền mặt 1.000.000 đồng và 01 

túi quà trị giá 500.000 đồng) 

- Dự toán kinh phí: 5 người  x 1.500.000 đồng/người  = 7.500.000 đồng 

+ Quà tặng 24 đối tượng (06 Mẹ VNAH; 04 Lão thành cách mạng; 03 Đảng 

viên từ 70 năm tuổi Đảng trở lên, 03 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù 

đầy; 03 người có công tiêu biểu; 03 Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 03 Người cao 

tuổi từ 100 tuổi trở lên; 03  Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). 

- Mức quà trị giá: 1.300.000 đồng (trong đó, tiền mặt 1.000.000 đồng và 01 

túi quà trị giá 300.000 đồng) 

- Dự toán kinh phí: 28 người  x 1.300.000 đồng/người  = 36.400.000 đồng 

+ Nguồn kinh phí: Từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2023. 

3. Đối tượng được tặng quà và hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2022. 

3.1. Quà của Chủ tịch nước cho cá nhân: Mức quà và đối tượng thăm tặng 

quà, gồm 02 mức: 

* Mức quà 600.000 đồng/người, cụ thể: 

 

 
TT 

Đối tượng 
Số 

người 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945  4 2.400.000 

2 
Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945  
6 3.600.000 

3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng  6 3.600.000 

4 
Thân nhân Liệt sĩ hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng 

tháng và thân nhân 2 Liệt sĩ trở lên 
7 4.200.000 

5 

Thương binh, bệnh binh, NHCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh từ 81% trở 

lên (bao gồm cả thương binh B) 

39 23.400.000 

6 
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên  
16 9.600.000 

  Cộng 78 46.800.000 
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* Mức quà 300.000 đồng/người, cụ thể: 

TT Đối tượng Số 

người 

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Thương binh, bệnh binh, NHCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh từ 81% trở 

xuống(bao gồm cả thương binh B), thương binh 

hưởng chế độ MSLĐ 

 

1.456 

 

436.800.000 

2 
Đại diện thân nhân chủ yếu của Liệt sĩ (bố, mẹ, 

vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng Liệt sĩ) 

 

396 

 

118.800.000 

3 
Đại diện gia đình thờ cúng Liệt sĩ (anh, em, người 

được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng Liệt sĩ) 

 

2.423 

 

726.900.000 

4 Người có công giúp đỡ cách mạng 01 300.000 

5 
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở 

xuống  

 

350 

 

105.000.000 

6 
Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng 

chiến bị địch bắt tù đầy 

7 2.100.000 

 Cộng 4.633 1.389.900.000 

- Nguồn kinh phí: Do Ngân sách Trung ương đảm bảo. 

- Hình thức thăm, tặng: Bằng tiền mặt, UBND các xã, thị trấn nhận tiền tại Phòng 

Lao động -TB&XH và tổ chức cấp phát trực tiếp cho đối tượng tại địa phương. 

3.2. Quà của UBND tỉnh Ninh Bình: 

3.2.1 Thăm tặng quà người có công: 

a. Quà tiền mặt, gồm 2 mức: 

* Mức quà 500.000đ/người (Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng, nhưng 

thuộc đối tượng nặng), cụ thể: 

TT Đối tượng 
Số 

người 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945  4           2.000.000  

2 
Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945  
6           3.000.000  

3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng  6           3.000.000  

4 
Thân nhân Liệt sĩ hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng 

tháng và thân nhân 2 Liệt sĩ trở lên 
7           3.500.000  

5 

Thương binh, bệnh binh, NHCSNTB bị suy giảm 

khả năng lao động do thương tật, bệnh từ 81% trở 

lên (bao gồm cả thương binh B) 

39         19.500.000  

6 
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên  
16           8.000.000  

  Cộng 78         39.000.000  
 

- Nguồn kinh phí: từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2023 

- Hình thức: UBND các xã, thị trấn nhận tiền tại Phòng Lao động -TB&XH và tổ 

chức cấp phát trực tiếp cho đối tượng tại địa phương. 



6 

* Mức quà 300.000đ/người, cụ thể: 

 
 

- Nguồn kinh phí: Do sở Lao động - TB&XH bố trí. 

- Hình thức: Giao UBND các xã, thị trấn tiếp nhận và tổ chức cấp phát trực tiếp 

cho đối tượng tại địa phương. 

b. Đoàn của tỉnh đi thăm tặng trực tiếp (Quà cho Người có công tiêu biểu): 

Giao Phòng Lao động-TB&XH lựa chọn 01 Người có công biêu biểu. 

- Mức quà: 3.300.000đ/người (trong đó tiền mặt: 3.000.000đ và 01 thùng 

quà trị giá 300.000đ). 

3.2.2 Thăm, tặng quà người cao tuổi 

a. Người cao tuổi tròn 100 tuổi:  Tổng số: 40 người 

- Trong đó Tỉnh đi thăm trực tiếp 01 người với tổng kinh phí là 2.400.000đ 

(Gồm có Quà của Chủ tịch nước: 700.000đ tiền mặt, 05m vải lụa trị giá 400.000đ; 

Quà của tỉnh 1.000.000đ tiền mặt và thùng quà trị giá 300.000đ). 

  -  39 người còn lại mức quà: 1.100.000 đồng người (gồm: Quà Chủ tịch 

nước 700.000 đồng, 05m vải lụa trị giá 400.000đ) 

TT Đối tượng Số 

người 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945  4 1.200.000 

2 
Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945  
6 1.800.000 

3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng  6 1.800.000 

4 
Thân nhân Liệt sĩ hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng 

và thân nhân 2 Liệt sĩ trở lên 
7 2.100.000 

5 
Thương binh, BB, NHCSNTB bị suy giảm khả năng lao 

động do thương tật, bệnh từ 81% trở lên (bao gồm TB B) 
39 11.700.000 

6 
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên  
16 4.800.000 

7 

Thương binh, BB, NHCSNTB bị suy giảm khả năng lao 

động do thương tật, bệnh từ 81% trở lên (bao gồm cả 

thương binh B), thương binh hưởng chế độ MSLĐ 

 

1.456 

 

436.800.000 

8 
Đại diện thân nhân chủ yếu của Liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, 

chồng, con, người có công nuôi dưỡng Liệt sĩ) 

 

396 

 

118.800.000 

9 
Đại diện gia đình thờ cúng Liệt sĩ (anh, em, người được 

họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng Liệt sĩ) 

 

2.423 

 

726.900.000 

10 Người có công giúp đỡ cách mạng 01 300.000 

11 
Người Hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học 

suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống 

 

350 

 

105.000.000 

12 
Người hoạt động cách mạng hoặc Hoạt động kháng chiến 

bị địch bắt tù đày 

7 2.100.000 

 Cộng 4711 1.413.300.000 
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+ Dự toán kinh phí: 39 người x 1.100.000 đồng = 42.900.000 đồng 

+ Nguồn kinh phí: Do Sở Lao động-Thương binh&XH bố trí. 

+ Hình thức: Giao cho UBND các xã, thị trấn nhận kinh phí và thiệp chúc 

thọ của Chủ tịch nước, phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ 

chức mừng thọ, cấp kinh phí và trao thiệp chúc thọ của Chủ tịch nước cho các đối 

tượng.  

b. Người cao tuổi tròn 90 tuổi: Tổng số 194 người. 

- Mức quà: 650.000 đồng (Gồm có 500.000 đồng tiền mặt, quà bằng hiện vật 

150.000 đồng và Giấy chúc thọ của Chủ tịch UBND tỉnh). 

- Dự toán kinh phí: 194 người x 650.000 đồng = 126.100.000 đồng 

- Nguồn kinh phí: Do Sở Lao động-Thương binh&XH tỉnh Ninh Bình bố trí. 

- Hình thức: Giao cho UBND các xã, thị trấn nhận kinh phí, tổ chức chúc 

thọ, mừng thọ, cấp kinh phí và trao giấy chúc thọ của UBND tỉnh cho đối tượng. 

c. Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi. 

* Tổng số đối tượng: 2.184 người. 

* Dự toán kinh phí tiền mặt: 761.100.000 đồng. 

- Mức quà:  

+ Người cao tuổi ở tuổi 70, 75: 1.386 người 

Mức quà: 300.000 đồng/ người x 1.386 người = 415.800.000 đồng 

+ Người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tuổi: 574 người 

Mức quà: 400.000 đồng/ người x 574 người = 229.600.000 đồng 

+ Người cao tuổi ở tuổi 95 tuổi: 96 người 

Mức quà: 500.000 đồng/người x 96 người = 48.000.000 đồng 

+ Người cao tuổi ở tuổi trên 100 tuổi: 68 người 

Mức quà: 700.000 đồng/người x 68 người = 47.600.000 đồng 

+ Đối tượng sót năm 2022: 60 người số tiền 20.100.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí: Đã bố trí trong ngân sách cấp xã năm 2022.  

* Dự kiến kinh phí làm khung, in giấy chúc thọ, mừng thọ: 106.200.000đ 

được cấp bổ sung trong ngân sách xã năm 2023. 

- Hình thức: Giao UBND các xã, thị trấn cấp kinh phí, tổ chức chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. 

3.2.3 Trợ giúp Hộ nghèo, hộ cận nghèo (toàn huyện có 932 hộ nghèo, 870 

hộ cận nghèo): 

a. Trợ giúp hộ nghèo khó khăn đột xuất (thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn 

đột xuất được bình xét cuối năm 2022): 07 hộ 

- Mức quà: 2.300.000đ (trong đó 2.000.000đ tiền mặt và thùng quà trị giá 

300.000đ) 

- Kinh phí: 7 hộ x 2.300.000đ/ hộ = 16.100.000 đồng. 

- Hình thức thăm tặng quà: 

+ 01 hộ nghèo Tỉnh đi thăm, tặng quà trực tiếp. 

+ 06 hộ nghèo do huyện ủy quyền cho các xã thăm, tặng quà. 
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- Nguồn kinh phí: do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội bố trí. 

b. Trợ giúp cho hộ nghèo còn lại và hộ cận nghèo: 

* Trợ giúp hộ nghèo còn lại: 925 hộ nghèo  

- Mức quà: 500.000đ/hộ 

- Dự toán kinh phí: 925 hộ x 500.000đ/hộ = 462.500.000 đồng 

* Trợ giúp hộ cận nghèo: 870 hộ cận nghèo 

- Mức quà: 400.000đ/hộ 

- Dự toán kinh phí: 870 hộ x 400.000đ/hộ = 348.000.000 đồng 

* Nguồn kinh phí: Từ nguồn ĐBXH năm 2023 do UBND tỉnh cấp bổ sung  

* Hình thức hỗ trợ: Bằng tiền mặt, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận kinh phí 

từ phòng Lao động -TB&XH và tổ chức cấp kinh phí cho các hộ. 

3.2.4. Thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

- Đối tượng: Mỗi xã, thị trấn chọn 01 cháu từ sơ sinh đến 16 tuổi có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, tàn tật, bố mẹ chết…) 

- Mức quà: 500.000 đồng tiền mặt 

- Dự toán kinh phí: 21 cháu x 500.000 đồng/cháu = 10.500.000 đồng 

- Nguồn kinh phí: Do Sở Lao động - Thương binh&XH bố trí 

- Hình thức: Bằng tiền mặt, giao cho UBND các xã, thị trấn tiếp nhận và tổ 

chức cấp kinh phí cho đối tượng. 

3.3. Quà của Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn. 

3.3.1. Thăm tặng quà các đối tượng (ngoài các đối tượng đoàn huyện đi 

thăm trực tiếp). 

* Mức quà 1.300.000 đồng (Trong đó quà tiền mặt 1.000.000 đồng, 01 túi 

quà trị giá 300.000 đồng), bao gồm: 

+ 06 Cán bộ Tiền khởi nghĩa còn sống trên địa bàn; 

+ 01 gia đình người có công giúp đỡ cách mạng; 

+ 21 Người HĐCM hoặc HĐKC bị địch bắt tù; 

- Dự toán kinh phí: 28 người x 1.300.000 đ = 36.400.000 đồng 

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2023. 

- Hình thức: Giao cho UBND các xã, thị trấn tiếp nhận và tổ chức thăm tặng 

quà đến các đối tượng. 

* Mức quà 500.000 đồng tiền mặt, bao gồm: 

+ Đảng viên đã được tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng: 23 người  

+ Người có công có hoàn cảnh khó khăn: 18 người  

+ Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn: 18 người  

+ Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: 18 người  

+ Hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn: 18 hộ  

+ Công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn: 21 người 

+ Người bị nhiễm CĐHH có hoàn cảnh khó khăn: 21 người 

+ Người mù có hoàn cảnh khó khăn: 21 người 

+ Người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn: 21 người 
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+ Hội viên hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn: 21 người 

+ Hội viên hội TNXP có hoàn cảnh khó khăn: 21 người 

- Dự toán kinh phí: 221 người x 500.000 đ = 110.500.000 đồng 

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2023. 

- Hình thức: Giao cho UBND các xã, thị trấn, Liên đoàn lao động, Hội chữ 

thập đỏ Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện, Hội Người mù huyện, Hội Người 

khuyết tật huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội TNXP huyện tiếp nhận kinh phí 

từ Phòng Lao động -TB&XH và tổ chức thăm tặng các đối tượng. 

3.3.2. Chúc thọ Người cao tuổi từ 91-94, từ 96-99 tuổi: 

- Dự kiến kinh phí: 1.004 người x 300.000 đ/ người = 301.200.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí: Đã bố trí trong ngân sách cấp xã năm 2023.  

- Hình thức: Giao UBND các xã, thị trấn tổ chức cấp phát kịp thời đến người 

cao tuổi đảm bảo đúng đối tượng, thủ tục quy định. 

3.3.3. Thăm, chúc tết các gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ ở 

biên giới, hải đảo, nơi khó khăn: 

- Mức quà: 800.000 đồng (gồm: tiền mặt 500.000 đồng, 01 túi quà trị giá 

300.000 đồng) 

- Dự toán kinh phí: 33 gia đình x 800.000đ = 26.400.000đ 

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn đảm bảo xã hội năm 2023. 

- Hình thức: Giao cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Gia Viễn rà soát lập danh 

sách, tiếp nhận và tổ chức cấp kinh phí thăm chúc tết đến gia đình các đối tượng. 

3.3.4. Trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo: 

- Hộ nghèo: 932 hộ x 500.000đ = 466.000.000đ. 

- Hộ cận nghèo: 870 hộ x 500.000đ = 435.000.000đ. 

- Hội viên khó khăn các Hội, đoàn thể: 300 người x 500.000đ = 150.000.000đ 

Kinh phí: 1.051.000.000 đồng 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn Quỹ An sinh xã hội huyện  

4. Kinh phí thực hiện. 

a/ Tổng kinh phí Trung ương:  1.436.700.000 đồng 

b/ Tổng kinh phí do UBND tỉnh câp:  3.225.200.000 đồng 

c/ Tổng kinh phí huyện cấp: 1.595.700.00 đồng 

- Từ nguồn đảm bảo xã hội: 544.700.000 đồng 

- Từ nguồn quỹ An sinh :  1.051.000.000 đồng 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện, Trung tâm VH-TT và Truyền thanh huyện và các đơn vị có liên 

quan chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa 

trang Liệt sỹ của huyện đảm bảo chu đáo, nghiêm trang, đúng thời gian. 
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- Chuẩn bị quà, kinh phí, các điều kiện, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, 

Văn phòng HĐND&UBND huyện để mời các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, 

Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện đi thăm tặng quà. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn những đối tượng để 

lãnh đạo huyện đến thăm hỏi hỗ trợ; lập dự trù kinh phí thực hiện tổng hợp gửi Phòng 

Tài chính- Kế hoạch thẩm định, báo cáo UBND huyện xem xét quyết định. 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm trao quà tết cho các đối 

tượng. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thăm, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 về UBND huyện và Sở Lao động-

Thương binh &XH trước ngày 17/01/2023 (tức ngày 26/12 Âm lịch). 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, 

Phòng LĐTB&XH bố trí phương tiện và các điều kiện phục vụ lãnh đạo huyện đi 

thăm tặng quà đảm bảo đúng kế hoạch. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động-

TB&XH và các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định kinh phí đảm bảo cho các 

hoạt động theo kế hoạch, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng và 

thanh quyết toán theo đúng quy định. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Lao động- 

TB&XH chuẩn bị các điều kiện và trực tiếp tổ chức điều hành Lễ viếng tại Nghĩa 

trang Liệt sỹ huyện đảm bảo trang trọng, đúng nghi lễ. 

- Tiếp nhận và trao quà cho các gia đình có quân nhân đang làm nhiệm vụ 

trực Tết ở biển đảo. 

5. Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện; các đơn vị, 

phòng, ban của huyện: 

- Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện: Tăng cường thời 

lượng phát sóng các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; phối 

hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính 

sách, mức quà và đối tượng được tặng quà của các cấp, các ngành… để toàn thể 

nhân dân biết và tham gia giám sát; phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH trang 

trí khánh tiết phục vụ Lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện. 

- Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện: Phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tổ chức dọn vệ sinh môi trường trong và xung quanh khu vực Nghĩa 

trang Liệt sỹ huyện xong trước ngày 18/01/2023 (Tức ngày 27/12 Âm lịch). 

- Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm 

bảo an ninh trật tự cho Lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể của huyện: Vận 

động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo Tết cho người 

nghèo, gia đình chính sách, người có công thường xuyên liên hệ, thông báo tình hình 

các tổ chức cá nhân thăm, tặng quà, hỗ trợ cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý 



11 

Mão năm 2023. Tổng hợp kết quả gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày 18/01/2023 để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

7. UBND các xã, thị trấn: 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết, hỗ trợ cho các 

đối tượng đã được phân công kịp thời, chu đáo; kiểm tra, rà soát các đối tượng, nếu 

còn thiếu cần chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, thời gian 

xong trước ngày 18/01/2022 (tức ngày 27/12 Âm lịch). 

- Chủ động theo dõi, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, đơn vị, các nhà hảo tâm 

đăng ký, thăm, tặng quà, hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn để đảm bảo đều khắp 

đối tượng, tránh tình trạng người được nhận quà nhiều, người nhận quà ít; hộ nhiều, 

hộ không có và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Căn cứ vào điều kiện tình hình của địa phương, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ thêm cho các đối tượng và chăm lo Tết cho nhân 

dân trên địa bàn đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi, đầm ấm. 

- Tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang lại nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi công 

liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ. Tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ xã nhân dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức một số hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 trên địa bàn huyện Gia Viễn. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện;  

- VP Huyện uỷ; 

- Ban BCH Quân sự huyện; 

- Phòng LĐTB&XH, Tài chính-Kế hoạch; 

- Trung tâm VH-TT&Truyền thanh huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Dược 
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