
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trùng Khánh, ngày       tháng 12 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thăm, chúc Tết và tặng quà các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, 

các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy đã 

nghỉ hưu, đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, 

viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 
 

Thực hiện Công văn số 608-CV/HU ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Huyện ủy Trùng Khánh về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023;  

Nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 Uỷ ban nhân dân huyện 

ban hành Kế hoạch thăm, chúc tết, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, các 

đồng chí Nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy đã nghỉ hưu, 

người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, viếng Nghĩa trang liệt sĩ 

huyện cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN  

1. Đoàn số 1: Thị trấn Trùng Khánh 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy. 

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Nông Thị Trường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí 

thư Đảng ủy thị trấn Trùng Khánh. 

- Thành viên: Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- Các đơn vị: Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự  huyện. 

- 10 gia đình Người có công với cách mạng; 04 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo) 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (Có danh sách kèm theo). 

2. Đoàn số 2: Thị trấn Trà Lĩnh 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Bế Trọng Hàm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. 

- Thành viên: Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ban tuyên giáo Huyện ủy, 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 
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b) Đối tượng thăm tặng quà 

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh. 

- 08 gia đình người có công với cách mạng; 02 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo) 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

3. Đoàn số 3: Xã Cao Chương, Xuân Nội 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Nông Văn Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND. 

- Thành viên: Phòng Nội vụ, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- 11 gia đình người có công với cách mạng; 05 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo) 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

4. Đoàn số 4: Xã Quang Trung 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Văn Khiêm, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó 

chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. 

- Phó trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Thành viên: Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra huyện. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- 03 gia đình người có công với cách mạng; 02 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo). 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

5. Đoàn số 5: Xã Quang Hán, Quang Vinh 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Nông Quốc Hoàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng 

Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. 

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

- Thành viên: Ban tổ chức Huyện ủy, UBMTTQVN huyện. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 
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- 07 gia đình người có công với cách mạng; 06 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo). 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

6. Đoàn số 6: Xã Đức Hồng, Cao Thăng 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Lý Văn Du, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy 

ban kiểm tra Huyện ủy. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện. 

- Thành viên: Phòng Văn hóa & Thông tin, Phòng Tư pháp huyện. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- 14 gia đình người có công với cách mạng; 06 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo) 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

7. Đoàn số 7: Xã Đàm Thủy, Chí Viễn 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Nông Văn Cánh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Hội Nông dân huyện 

- Thành viên: Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Văn hóa & Thông tin. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- Đồn Biên phòng Đàm Thuỷ. 

- 14 gia đình người có công với cách mạng; 06 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo) 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

8. Đoàn số 8: Xã Phong Châu, Đình Phong 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Bế Tuấn Minh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng 

Công an huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

- Thành viên: Công an huyện, Trung tâm Văn hóa & Truyền thông. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- 12 gia đình người có công với cách mạng; 05 đối tượng bảo trợ xã hội 
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(có danh sách kèm theo). 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

9. Đoàn số 9: Xã Trung Phúc 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Dương Văn Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

huyện. 

- Thành viên: Ban chỉ huy quân sự huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- 08 gia đình người có công với cách mạng; 03 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo). 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

10. Đoàn số 10: Xã Đoài Dương 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Chu Thị Vinh, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện. 

- Phó trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo phòng Lao động - TBXH. 

- Thành viên: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Kinh tế & Hạ tầng. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- 10 gia đình người có công với cách mạng; 03 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo) 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

11. Đoàn số 11: Xã Ngọc Khê, Ngọc Côn 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Văn Hồng,  Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng 

Ban tổ chức Huyện ủy. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo. 

- Thành viên: Liên đoàn lao động, Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- Đồn Biên phòng Ngọc Côn 

- 10 gia đình người có công với cách mạng; 04 đối tượng bảo trợ xã hội 
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(có danh sách kèm theo) 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

12. Đoàn số 12: Xã Khâm Thành, Phong Nặm 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Hà Minh Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng 

phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Huyện Đoàn thanh niên. 

- Thành viên: Hội Cựu chiến binh, Trung tâm dịch Nông nghiệp. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- Đồn Biên phòng Ngọc Chung 

- 06 gia đình người có công với cách mạng; 04 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo). 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

13. Đoàn số 13: Xã Lăng Hiếu, Tri Phương 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Văn Hào, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch ủy 

ban nhân dân huyện. 

- Phó Trưởng đoàn: Đại diện Lãnh đạo Phòng Kinh tế & Hạ tầng. 

- Thành viên: Phòng Dân tộc, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

b) Đối tượng thăm tặng quà 

- 07 gia đình người có công với cách mạng; 05 đối tượng bảo trợ xã hội 

(có danh sách kèm theo) 

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy 

đã nghỉ hưu (có danh sách kèm theo). 

II. VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ 

1. Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh 

a) Thành phần 

- Cấp huyện: Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân huyện, Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, cán bộ, công chức, 

viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa 

bàn huyện. 

- Cấp xã, thị trấn: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, 

cán bộ công chức các xã Quang Hán, Cao Chương, Thị trấn Trà Lĩnh. 

b) Thời gian: 07h45 phút ngày 18 tháng 01 năm 2023. 
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2. Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh 

a) Thành phần 

Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện, Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện; cán bộ, công chức, viên chức các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. 

b) Thời gian: 7h45 phút ngày 19 tháng 01 năm 2023 (7h30 tập trung tại 

UBND huyện). 

Lưu ý: Cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang mặc quần áo đồng phục theo 

quy định của ngành, Đoàn thanh niên mặc quần áo đồng phục theo quy định của 

đoàn, cán bộ công chức, viên chức tham gia viếng Nghĩa trang mặc trang phục 

công sở. 

III. KINH PHÍ 

1. Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 95/2021/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng, được chi từ nguồn 

kinh phí đảm bảo xã hội trong dự toán năm 2023 của huyện Trùng Khánh. 

2. Kinh phí mua quà thăm các đơn vị lực lượng vũ trang: 1.000.000 

đồng/thùng: 06 thùng (06 thùng x 1.000.000 đ = 6.000.000 đồng) 

3. Kinh phí mua quà thăm chúc tết người có công: 500.000 đồng/suất quà 

(gồm 120 đối tượng x 500.000đ = 60.000.000 đồng). 

4. Kinh phí mua quà thăm chúc tết đối tượng Bảo trợ xã hội: 500.000 

đồng/suất quà (gồm 55 đối tượng x 500.000đ = 27.500.000 đồng). 

5. Kinh phí thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Cơ sở cai 

nghiện ma túy tinh: 02 thùng (02 thùng x 3.000.000 đồng = 6.000.000 đ) 

6. Tổng kinh phí thăm, tặng quà: 99.500.000 đồng (số tiền bằng chữ: Chín 

mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). 

7. Kinh phí viếng Nghĩa trang liệt sĩ: 10.000.000 đồng (số tiền bằng chữ: 

Mười triệu đồng chẵn). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 Căn cứ theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện cử cán bộ đi theo đoàn 

thăm tặng quà của tỉnh, huyện; tiếp nhận quà và thực hiện các chế độ kip thời, 

đúng đủ theo quy định. 

2. Huyện Đoàn thanh niên: 

Chỉ đạo các Chi đoàn trực thuộc quét dọn vệ sinh khu vực Nghĩa trang liệt 

sĩ Trùng Khánh và Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh (hoàn thành trước ngày 

16/01/2023). 

3. Phòng Lao động -TBXH:  

Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn thanh niên và các cơ quan liên quan 
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tham mưu cho UBND huyện tổ chức thăm, tặng quà, viếng nghĩa trang; chuẩn bị 

quà cho các đoàn của huyện đi thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị lực lượng 

vũ trang, đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, 

viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông: 

Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn thanh niên chuẩn bị tăng âm, loa đài, 

băng nhạc chiêu hồn cho buổi lễ viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trùng 

Khánh, Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh; Cử phóng viên đi theo các đoàn đưa tin. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Tham mưu cho UBND huyện cân đối ngân sách, cấp kinh phí đầy đủ, kịp 

thời theo chế độ hiện hành. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 

- Cử tiêu binh thực hiện nghi thức tại Đài tưởng niệm và dâng vòng hoa 

tại buổi lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh, Nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh 

(nhận vòng hoa tại Phòng Lao động -TB&XH). 

- Xây dựng kịch bản chương trình, tổ chức điều hành chương trình buổi lễ 

viếng  Nghĩa  trang  Liệt sĩ  (tại Nghĩa  trang Liệt sĩ  Trà  Lĩnh,  Nghĩa  trang  

Liệt sĩ Trùng Khánh) theo Chương trình đính kèm Kế hoạch. 

- Bố trí phương tiện xe cho Đoàn số 09. 

7. Công an huyện: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông cho buổi lễ viếng Nghĩa trang. 

- Bố trí phương tiện xe cho Đoàn số 08. 

8. Văn phòng Huyện uỷ: Bố trí xe cho các Đoàn: 01, 02, 05, 06, 07, 11. 

9. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị bài 

phát biểu Viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. 

- Bố trí xe cho các Đoàn: 03, 04, 10, 12, 13 đi thăm, tặng quà. 

10. Các đồng chí Trưởng đoàn quyết định thời gian đi thăm, tặng quà theo 

Kế hoạch đề ra, đảm bảo thời gian theo quy định. 

- Các đoàn bắt đầu đi thăm, tặng quà từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 

19/01/2023, nhận quà tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Quà các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện 

ủy đã nghỉ hưu nhận quà tại Văn phòng Huyện ủy. 

- Các đồng chí Phó Trưởng đoàn chủ động việc nhận, giao quà và thông 

báo thời gian cho UBND các xã, thị trấn, đơn vị có đoàn đến thăm, tặng quà và 

các thành viên trong đoàn cùng đi. 
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Trên đây là Kế hoạch thăm, chúc tết, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ 

trang, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy đã 

nghỉ hưu, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, viếng Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đề nghị các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có thành phần trong Kế hoạch tham gia đầy 

đủ, đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Lao động - TB&XH (b/c); 

- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện;  

- Các đ/c Trưởng đoàn; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị LLVT; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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