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CHƯƠNG TRÌ NH
Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 70
Năm chiến thắng Biên giới Thu – Đông và giải phóng
Thất Khê (10/10/1950 - 10/10/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND, ngày 02 tháng 10 năm 2020 của
UBND huyện Tràng Định về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên
giới Thu – Đông và ngày giải phóng Thất Khê (10/10/1950 - 10/10/2020). UBND
huyê ̣n xây dựng Chương trình các đoàn đi thăm hỏi, tă ̣ng quà như sau:
1. Thành phầ n đoàn gồ m: Đại diện Thường trực Huyê ̣n ủy và đại diện lãnh
đạo mô ̣t số phòng ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang đến trực tiếp thăm hỏi gia
đình chính sách.
2. Số lươ ̣ng đoàn, gồm: 03 đoàn
Đoàn 1: Đi thăm và tặng quà trực tiế p 02 cán bộ tiêu biểu tham gia chiến
dịch Biên giới Thu – Đông năm 1950 tại xã Quốc Việt, Me ̣ Viêṭ Nam Anh hùng bà
Lèo Thị Kim tại xã Quốc Việt (chi tiế t danh sách kèm theo).
- Trưởng đoàn: Bà Đặng Thị Kiều Vân Bí thư huyện ủy
- Các thành viên đa ̣i diêṇ các cơ quan, đơn vi ̣gồ m: Lãnh đạo Văn phòng Huyê ̣n
ủy, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội – Dân tộc, Hội cựu chiến binh, Đồn Biên
phòng bình nghi, phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, đại diện cấp
uỷ, chính quyền xã Quốc Việt.
Thời gian thực hiện: Dự kiến 8giờ 30 phút, thứ tư ngày 07/10/2020 (tức
ngày 21/8/2020 âm lịch).
Đoàn 2: Đi thăm và tặng quà trực tiế p Cán bộ LTCM, cán bộ Tiền khởi
nghĩa xã Đại Đồng, Thị trấn Thất Khê, 02 cán bộ tiêu biểu tham gia chiến dịch
Biên giới Thu – Đông năm 1950 xã Đại Đồng(chi tiế t danh sách kèm theo).
- Trưởng đoàn: Ông Hoàng Anh Dũng Phó bí thư thường trực huyện ủy
- Các thành viên đa ̣i diêṇ các cơ quan, đơn vi ̣gồ m: Lãnh đạo Văn phòng HĐNDUBND huyện; MTTQVN huyện; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội – Dân tộc;
phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; đại diện cấp uỷ; chính quyền
xã Đại Đồng; Thị trấn Thất Khê.
Thời gian thực hiện: 8giờ 30 phút thứ tư ngày 07/10/2020 (tức ngày
21/8/2020 âm lịch).
Đoàn 3: Đi thăm và tặng quà trực tiế p Cán bộ Tiền khởi nghĩa xã Chi Lăng,
xã Tri Phương; 01 cán bộ tiêu biểu tham gia trong thời kỳ kháng chiến chống pháp
xã Tri Phương (chi tiế t danh sách kèm theo)..
- Trưởng đoàn: Ông Vũ Đức Thiện chủ tịch UBND huyện
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- Các thành viên: Lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện; phòng Lao động
- Thương binh và Xã hội – Dân tộc; Huyện đoàn, Ban chỉ huy quân sự huyện, phóng
viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông; đại diện cấp uỷ, chính quyền Thị
trấn Thất Khê, xã Tri Phương.
Thời gian thực hiện: 8giờ 30 phút thứ tư ngày 07/10/2020 (tức ngày
21/8/2020 âm lịch)..
3. Phân công trách nhiệm
3.1. Văn phòng HĐND - UBND huyê ̣n bố trí xe ô tô cho các đoàn đi thăm
hỏi, tặng quà theo lich
̣ trình trên và bố trí xe ô tô sang nhận quà tại phòng Lao
động – Thương binh và Xã hội – Dân tộc. Nế u trưởng đoàn có thay đổ i về thời
gian thăm hỏi tă ̣ng quà, Văn phòng HĐND - UBND huyện thông tin cho Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội – Dân tộc huyê ̣n và các thành viên trong đoàn
biế t để chủ đô ̣ng sắ p xế p thời gian tham gia với Đoàn.
3.2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội – Dân tộc huyê ̣n chuẩn bị 16
xuấ t quà của Huyê ̣n (có danh sách kèm theo) và chủ đô ̣ng chuyể n quà của Huyê ̣n
đế n các xa,̃ thi ̣ trấ n đố i với những trường hơ ̣p mà Huyê ̣n không bố trí đến thăm
hỏi, tặng quà trực tiế p tại gia đình đươ ̣c.
3.3. UBND xã, thị trấn:
- Thông tin cho các gia đình chính sách mà Huyê ̣n đế n thăm hỏi, tă ̣ng quà
trực tiế p.
- Bố trí thành phần tham dự cùng đoàn cấp Huyện đến tặng quà trực tiếp tại
các hộ gia đình.
- Đố i với những trường hơ ̣p mà Huyê ̣n không đế n thăm hỏi, tă ̣ng quà trực
tiế p đươ ̣c, Huyê ̣n sẽ ủy quyề n cho xã tiế p nhâ ̣n quà và tổ chức thăm hỏi, tă ̣ng quà
của Huyê ̣n đế n tận tay đố i tươ ̣ng (có danh sách kèm theo).
3.4. Các cơ quan có thành phầ n tham dự Đoàn thăm hỏi, tặng quà của huyê ̣n
có mă ̣t đúng thời gian và điạ điể m yêu cầ u.
Trên đây là Chương triǹ h thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách nhân dip̣
Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Biên giới Thu – Đông và ngày giải phóng Thất
Khê (10/10/1950 - 10/10/2020).
Chương trình này thay cho giấy mời./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện;
- MTTQ và các Đoàn thể của huyê ̣n;
- Ban CHQS;
- Trung tâm Văn hoá Thể thao-TT;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn (có đối tượng đươ ̣c tặng quà);
- Lưu: Văn thư, LĐTBXH-DT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Thiện
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