
 

1 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 172 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Cẩm Xuyên, ngày 18  tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ dâng hương, thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp khẩn cấp 

nhân dịp Kỷ niệm 92 ngày thành lập ĐCSVN và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

Nhân dịp Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-

3/2/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, được sự nhất trí của Thường trực 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, chương trình đi thăm hỏi, tặng 

quà cho một số gia đình chính sách người có công, đối tượng BTXH và trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện; Tổ chức các Lễ dâng hương tại Nghĩa trang 

Liệt sỹ huyện, Khu lưu niệm Cố Tổng bí thư Hà Huy Tập, Nhà thờ Liệt sỹ Nguyễn 

Đình Liễn, Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và Miếu thờ các AHLS tại vùng hồ Kẻ 

Gỗ, cụ thể như sau: 

A. Các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách: 

1. Thành phần các đoàn gồm: Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo 

UBND, thường trực UBMTTQ huyện, Ủy viên BTV chỉ đạo cơ sở, phóng viên đài TT-

TH huyện, đại diện phòng LĐTBXH.  

2. Đối tượng tặng; số lượng và mức quà:  

2.1 Tập thể: 11.000.000đ 

- Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh: 2.000.000đ 

- Trung tâm GD-CB-LĐXH tỉnh: 2.000.000đ 

-  Làng trẻ mồ côi SOS: 2.000.000đ 

- Ban quản lý Khu lưu niệm Cổ Tổng Bí thư Hà Huy Tập: 1.000.000đ. 

- Người quản lý tại Nhà thờ Nguyễn Đình Liễn: 500.000đ; 

- Người quản lý tại NTLS huyện: 1.000.000đ; 

- Người quản lý tại Đền thờ TBT Lê Duẩn: 500.000đ; 

- Lớp học tình thương tại Hội Chữ thập đỏ huyện: 2.000.000 đ/1lớp 

2.2. Cá nhân: 19 người, 22.800.000đ 

- Bà mẹ VNAH đang hưởng trợ cấp thường xuyên: 4 người 

  4 người x 1.200.000đ = 4.800.000đ  

(Gồm 1.000.000đ tiền mặt và 200.000đ tiền quà). 

- Đối tượng người có công tai nạn rủi ro, ốm đau nặng hoặc có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn: 15 người 

   15 người x 1.200.000đ =  18.000.000đ 

(Gồm 1.000.000đ tiền mặt và 200.000đ tiền quà). 

3. Đối tượng trợ giúp khẩn cấp: 34.000.000đ 

49 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  
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+ Trẻ em mồ côi cả Bố và Mẹ: 19 em 

19 em x 1.000.000đ = 19.000.000đ 

( Gồm 800.000đ tiền mặt và 200.000đ tiền quà) 

+ Trẻ em mồ côi Bố hoặc Mẹ: 30 em 

30 em x 500.000đ = 15.000.000đ 

3. Thời gian tổ chức thăm và tặng quà: Từ ngày 20/1 đến 24/01/2022 (18-22/12 AL).  

B. Tổ chức các Lễ dâng hương: 

1.Thành phần tham dự: 

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện. 

- Trưởng các đoàn thể huyện. 

- Trưởng các ban, phòng, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện. 

- Thủ trưởng cơ quan Công an, Quân sự huyện.  

- Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và Trưởng 

các đoàn thể xã Cẩm Hưng (tại Lễ dâng hương Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và Nhà 

thờ Liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn). 

- Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và Trưởng các đoàn 

thể  thị trấn Cẩm Xuyên  (tại Lễ dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ huyện). 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công ty TNHHMTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh, BQL 

Khu BTTN Kẻ Gỗ, Hạt Kiểm lâm Kẻ Gỗ và Đảng ủy, UBND xã Cẩm Mỹ ( Tại lễ 

dâng hương Đền thờ Cố Tổng bí thư Lê Duẩn, Miếu thờ các liệt sỹ sân bay LiBi vùng 

hồ Kẻ Gỗ) 

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện. 

2. Thời gian tổ chức:  

- Vào lúc 7 giờ 30 ngày 21/01/2022 (19/12 ÂL) dâng hương tại Khu Lưu niệm Cố 

Tổng bí thư Hà Huy Tập, sau đó đoàn lần lượt đi dâng hương tại Nhà thờ Liệt sỹ 

Nguyễn Đình Liễn và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện. 

- Vào lúc 8 giờ 30 ngày 21/01/2022 (19/12 AL) Lễ dâng hương tại Đền thờ Cố 

Tổng bí thư Lê Duẩn và Miếu thờ các AHLS tại vùng hồ Kẻ Gỗ. 

C. Kinh phí:  

- Tổng kinh phí: 87.800.000 đ gồm:  

+ Kinh phí tổ chức các Lễ dâng hương: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

+ Kinh phí tặng quà: 33.800.000.000đ(Ba mươi ba triệu tám trăm ngàn đồng) 

+ Kinh phí trợ giúp khẩn cấp: 34.000.000đ (Ba mươi tư triệu đồng) 

- Nguồn kinh phí: 

 + Kinh phí tổ chức các Lễ dâng hương, tặng quà các tổ chức, cá cá nhân và trợ giúp 19 

em mồ côi cả Bố và mẹ: 72.800.000 đ trích từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện. 

+ Kinh phí trợ giúp trẻ em mồ côi Bố hoặc mẹ: 15.000.000đ trích từ quỹ bảo vệ và 

chăm sóc trẻ em huyện. 



 

3 

 

D. UBND huyện giao: 

1- Phòng LĐTBXH chuẩn bị hương, hoa, lễ vật, các điều kiện đảm bảo để tổ chức 

các Lễ dâng hương nghiêm túc trang trọng (3 vòng hoa tươi tại Nghĩa trang Liệt sỹ 

huyện, Khu mộ Cố Tổng bí thư Hà Huy Tập, Nhà thờ Liệt sỹ Nguyễn Đình Liễn). 

Tham mưu thành lập các Đoàn; Lập danh sách đối tượng và chuẩn bị kinh phí, 

quà cho các đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà. 

2- Phòng TC-KH: Cân đối ngân sách, trích từ ngân sách huyện cấp cho phòng 

LĐ-TB&XH để thực hiện nhiệm vụ. 

3. Cơ quan Quân sự bố trí chiến sỹ tiêu binh và dâng vòng hoa phục vụ các Lễ 

viếng tại Khu mộ TBT Hà Huy Tập và Nghĩa trang liệt sỹ huyện. 

4- Cơ quan Công an đảm bảo an ninh trật tự trên đường đi dâng hương. 

5- Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ chuẩn bị 1 thuyền máy và người lái; Hạt kiểm 

lâm huyện chuẩn bị 1 ca nô và người lái đảm bảo an toàn cho đoàn khi di chuyển trên 

lòng hồ Kẻ Gỗ. 

6. Trung tâm VH-TT huyện cử phóng viên đưa tin các hoạt động thăm hỏi, tặng 

quà và các lễ dâng hương. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung 

Kế hoạch. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch; các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Đài TT-TH huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH 2b. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Phạm Văn Thắng 
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