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KẾ HOẠCH
    Đảm bảo an sinh xã hội; thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân trong dịp

Tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân

dân tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm
93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), 76
năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947-05/3/2023).  Căn cứ

Thông báo số 855-TB/TU, ngày 04/01/2023, ý kiến của Thường trực Thành ủy
về tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, cá nhân trên địa bàn

thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán, năm 2023.

Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp
đối với công tác chăm lo an sinh xã hội; Tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm
2023, đảm bảo mục tiêu quan tâm tốt hơn cho các đối tượng hưởng chính sách,

Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người
cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ trong vùng giải phóng mặt bằng có hoàn

cảnh khó khăn; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, các đối tượng tại các trung tâm

nuôi dưỡng, chữa bệnh tập trung trên địa bàn thành phố. Phát huy tinh thần
tương thân tương ái của các tổ chức, cá nhân nhằm chăm lo tốt hơn đối với đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.

2. Yêu cầu: Chủ động, tổ chức thực hiện bằng những hoạt động cụ thể,
đồng bộ của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân nhằm đảm bảo an
sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), 76 năm Ngày thành lập
Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2023) và mừng Xuân mới Quý Mão

năm 2023. Chú trọng tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, những phong
tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc
Lào Cai nói riêng. Tăng cường tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn

giao thông, vui Xuân đón Tết lành mạnh, tiết kiệm.

2. Công tác đảm bảo an sinh xã hội
2.1. Ủy ban nhân dân các xã, phường tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình

đời sống nhân dân trên địa bàn, nhất là: Người có công với cách mạng; hộ



nghèo; hộ trong vùng giải phóng mặt bằng, vùng cao, vùng dân tộc ít người; đối
tượng chính sách, bảo trợ xã hội; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; khu vực nguy
cơ thiên tai, hỏa hoạn, khó khăn đột xuất... xây dựng phương án, huy động
nguồn lực kịp thời hỗ trợ để mọi người dân được đón tết Nguyên đán Quý Mão

năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn hóa -
văn minh.

Chuẩn bị đảm bảo nguồn ngân sách dự phòng, lực lượng, trang thiết bị,
phương tiện … kịp thời hỗ trợ, cứu trợ đột xuất trước, trong, sau Tết Nguyên

đán.

2.2. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các hoạt động
mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão; phát huy truyền thống tương thân, tương ái;
tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà các gia đình chính sách,

người có công, hộ nghèo, cận nghèo; người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ

côi, khuyết tật … để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, lành mạnh.

3. Thành lập các Đoàn do các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm hỏi,
tặng quà  các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn:

3.1. Thành lập 03 đoàn tham gia cùng lãnh đạo Tỉnh (theo Kế hoạch số

404/KH-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) thăm, tặng quà

các tập thể, gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố như sau:

- Tặng quà 39 tập thể, trong đó: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai; Bộ chỉ

huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai; Công an tỉnh với mức quà 10.500.000
đồng/suất, gồm 10.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật; 36 tập
thể còn lại, với mức quà 3.500.000 đồng/suất, gồm 3.000.000 đồng tiền mặt và

500.000 đồng bằng hiện vật.
- Tặng quà 4 gia đình, cá nhân gồm: 02 gia đình người có công tiêu biểu;

02 người cao tuổi tròn 100 tuổi mức quà 2.500.000 đồng/suất, gồm: 2.000.000
đồng bằng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật.

(Có danh sách các Đoàn kèm theo)

3.2. Thành lập 14 Đoàn do các đồng chí lãnh đạo thành phố trực tiếp
thăm hỏi, tặng quà cho các tập thể, gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố

như sau:

- Các tập thể, gồm: Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố;
Bệnh viện đa khoa thành phố, với mức quà 10.500.000 đồng/suất, gồm
10.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật. Các đơn vị: Điện lực
thành phố; 07 thôn khó khăn có nhiều dân tộc thiểu số tại các xã; 10 Trạm Y tế,
11 đơn vị Công an xã, phường, với mức quà 3.500.000 đồng/suất, gồm
3.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật (cụ thể trong danh sách

các Đoàn lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà)
- Tặng quà 55 gia đình, cá nhân, gồm: Người có công; thân nhân người có

công, gia đình chính sách tiêu biểu; người cao tuổi tròn 100 tuổi; gia đình chiến
sỹ đang công tác tại Hải đảo, làm nhiệm vụ Quốc tế (Theo danh sách của Ban
chỉ huy Quân sự Tỉnh, Thành phố cung cấp) với mức quà 2.500.000 đồng/suất,



gồm: 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật.
- Tặng quà cho các bệnh nhân nặng, phải điều trị nội trú tại Bệnh viện đa

khoa thành phố trong những ngày Tết Nguyên đán (Dự kiến 40 suất, với mức
quà 1.000.000 đồng/suất bằng tiền mặt).

(Có danh sách các Đoàn kèm theo)

3.3. Ủy quyền cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

trực tiếp tặng quà: 02 cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn với mức quà 3.500.000
đồng/suất, gồm 3.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật; 03
người làm công tác chăm sóc nghĩa trang, đài tưởng niệm với mức quà

2.500.000 đồng/suất, gồm 2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện
vật. Phối hợp các xã, phường tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn

cảnh khó khăn, hộ trong vùng giải phóng mặt bằng; trong các cơ sở bảo trợ xã

hội;  trẻ em mồ côi cả cha, mẹ; trẻ em khuyết tật nặng, với mức quà 1.500.000
đồng/suất gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng bằng hiện vật.

- Các tập thể, cá nhân khác khi được lãnh đạo thành phố giao.

3.4. Ủy quyền cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

thành phố: Tặng quà cho 74 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số,
với mức quà 500.000 đồng/suất bằng tiền mặt.

3.5. Ủy quyền cho Đảng ủy, UBND các xã, phường thực hiện: Tặng quà

cho 2.575 Hộ gia đình, cá nhân gồm:

- Tặng quà cho 525 người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên (trừ người cao tuổi
tròn 90,95,100 tuổi được nhận quà chúc thọ, mừng thọ theo Nghị quyết số

15/2018/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai);
1.350 Người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng

tháng, gia đình thờ cúng liệt sĩ; 522 hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo, với mức
quà 500.000 đồng/suất bằng tiền mặt.

3.6  Dự phòng: 10 suất quà tập thể và 50 suất quà gia đình, cá nhân.

4. Ủng hộ Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” theo Văn bản
số 1918/CV-BTC, ngày 26/12/2022, của Liên đoàn Lao động tỉnh:  Giao
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị 50 suất quà, trị giá 500.000
đồng/suất cho Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội chợ “Tết Sum vầy - Xuân

gắn kết”, năm 2023; Chủ động kết nối với Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn

Lao động thành phố để lãnh đạo Thành phố dự, trao tặng cho người lao động
theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh.

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/01/2023 đến ngày 16/01/2023 (tức
ngày 15/12/2022 đến ngày 25/12/2022 âm lịch).

6. Tổ chức Dâng hương: Đài tưởng niệm Bác Hồ, Đài tưởng niệm các

Anh hùng liệt sĩ thành phố và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. (Có chương trình,

kịch bản, giấy mời riêng)

7. Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí:  3.750.700.000 đồng, trong đó:



- Quà của Chủ tịch nước là 317.700.000 đồng, cho 1.037 người có

công, thân nhân người có công, người thờ cúng liệt sĩ.
- Quà của Tỉnh là 853.000.000 đồng cho gồm 39 tập thể và 1.706 cá

nhân, hộ gia đình là: người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo, hộ

mới thoát nghèo, người khuyết tật nặng.
- Quà của thành phố: Dự kiến 2.580.000.000 đồng, cho 75 tập thể và

2.926 hộ gia đình, cá nhân.

(Có dự toán kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn công tác

tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Xuân Quý Mão, năm 2023 và kỷ

niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -
03/02/2023), 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 -
05/3/2023) theo các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm nhân dân đón Tết
vui tươi, an toàn, lành mạnh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân các xã, phường
- Rà soát, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân để xây dựng kế hoạch và

vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay chăm lo Tết cho người
nghèo, các đối tượng chính sách; thành lập đoàn tổ chức thăm hỏi động viên,

tặng quà các cơ quan, đơn vị trực tết, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; hộ

có hoàn cảnh khó khăn, trong vùng giải phóng mặt bằng, người cao tuổi, trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của xã, phường.

- Có kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng, trang thiết bị, phương
tiện… sẵn sàng trợ giúp, cứu trợ kịp thời khi có thiên tai, hoả hoạn bất ngờ

trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

- Chủ động phối hợp Ban đại diện Người cao tuổi thành phố lập danh sách

và tổ chức thăm, tặng quà người cao tuổi; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người
cao tuổi theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí
lành mạnh, an toàn cho nhân dân, nhất là cho trẻ em trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với Phòng Lao động, thương binh và xã hội thành

phố thông tin thời gian, thành phần tới các cá nhân, gia đình thuộc địa bàn phụ

trách để triển khai tặng quà cho các tập thể, cá nhân theo kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, thu gom các đối tượng xin ăn, lang
thang, nghiện hút ma túy trên địa bàn; đồng thời phối hợp các cơ quan, địa
phương liên quan đưa các đối tượng vào Trung tâm bảo trợ, hoặc trao trả về nơi
cư trú.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

- Tham mưu kế hoạch, dự trù kinh phí đảm bảo chính sách an sinh xã hội
trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023 trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng lịch, chuẩn bị

chu đáo các điều kiện để lãnh đạo Tỉnh, Thành phố thăm hỏi, tặng quà các cơ



quan, đơn vị, cá nhân theo kế hoạch được duyệt. Chuyển quà của Chủ tịch nước,
của Tỉnh và Thành phố tặng các tập thể, gia đình, cá nhân; đồng thời kiểm tra,
giám sát thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng, đủ theo quy định.

- Chủ trì điều phối, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm…

tặng quà các đơn vị, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố trong đợt Tết
Nguyên đán Quý Mão đảm bảo công bằng, đầy đủ; trong đó ưu tiên các thôn

vùng cao, dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách, người nghèo, hoàn cảnh
khó khăn.

- Chỉ đạo chỉnh trang, tổng vệ sinh Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

thành phố và các nghĩa trang Liệt sỹ của thành phố xong trước ngày 11/01/2023
(tức ngày 20/12 âm lịch).

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, phối hợp các cơ quan, đơn vị

phục vụ chu đáo Lễ viếng, dâng hương tại Đài tưởng niệm Bác Hồ, Đài Tưởng
niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố, các Nghĩa trang liệt sỹ thành phố, Nhà bia
liệt sỹ Hoàng Sào trước ngày 14/01/2023 (tức ngày 23/12/2022 âm lịch).

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường rà roát, thu gom các đối tượng
lang thang, xin ăn đưa vào Trung tâm công tác xã hội hoặc đưa trả về nơi cư trú.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trong
dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo quy định.

4. Văn phòng Thành uỷ; Văn phòng HĐND & UBND thành phố: Phối
hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan
sắp xếp lịch, chuẩn bị phương tiện, các điều kiện phục vụ các Đoàn lãnh đạo
tỉnh, lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân theo lịch được
duyệt.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Căn cứ kế hoạch cấp kinh
phí kịp thời và hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao -
Truyền thông thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm. Cử phóng viên

ghi hình, đưa tin hoạt động thăm hỏi, tặng quà tập thể, gia đình, cá nhân trên địa
bàn thành phố.

7. Các cơ quan, đơn vị của thành phố: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây

dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo
chính sách - xã hội trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đạt kết quả

cao. Xây dựng phương án phối hợp ứng cứu, cứu trợ kịp thời trước các tình

huống đột xuất, không để bị động, bất ngờ xảy ra trong dịp tết Nguyên Đán.

8. Đề nghị Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố: Phối hợp với
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân

các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên,

chuyển quà mừng tuổi và tổ chức chúc thọ, mừng thọ các cụ cao tuổi đảm bảo
giá trị truyền thống, trang trọng, vui tươi, phấn khởi và đúng quy định.



9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố: Phối hợp
với Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, cận
nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời
kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo chính sách an sinh xã hội
trong dịp Tết Nguyên đán, năm 2023 theo quy định.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố: Phối hợp chặt chẽ với
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố nắm bắt, quan tâm chăm lo
người lao động trên địa bàn thành phố, nhất là lao động nghèo, có hoàn cảnh
khó khăn; đồng thời kết nối với Liên đoàn Lao động tỉnh về chương trình, các

điều kiện cần thiết để lãnh đạo Thành phố tặng quà người lao động theo văn bản
số 1918/CV-BTC, ngày 26/12/2022, của Liên đoàn Lao động tỉnh.

11. Đề nghị các các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố:
Có các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chung tay chăm lo Tết cho người nghèo,

người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, người có công, trẻ em có

hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, động viên cơ quan, các đơn vị, cá nhân

trực thực hiện các nhiệm vụ trong dịp Tết trên địa bàn thành phố.

- Các cá nhân được phân công chuẩn bị các điều kiện để các đồng chí lãnh

đạo tham gia đoàn thăm, tặng quà của Tỉnh và của Thành phố chủ động xin ý
kiến đồng chí Trưởng đoàn, sắp xếp công việc tham gia đầy đủ, đảm bảo thời
gian, lịch trình của Đoàn.

Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đề nghị các cơ quan, đơn vị, các tổ
chức đoàn thể, Đảng ủy, UBND các xã, phường tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lào Cai;

- Sở Lao động - TB&XH tỉnh
- TT Thành ủy; HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các Ban XD Đảng, VP Thành ủy;
- UBMTTQ, các đoàn thể thành phố;
- Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn;
- Đảng ủy,UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Vũ Quốc
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