
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /KH- UBND 

 
Xuân Trường, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ  

và người có công nhân Tết nguyên đán Nhâm Dần - 2022 

 

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, UBND huyện tổ chức đoàn đại 

biểu đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ và người có 

công tiêu biểu tại một số xã trên địa bàn huyện, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Buổi chiều, từ 14h00’ ngày 26/01/2022 (Thứ Tư). 

2. Thành phần:  

* Đoàn 1. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Xuân Châu và xã 

Xuân Thành (có danh sách kèm theo). 

  - Mời đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy tham gia đoàn 

- Đ/c Bùi Ngọc Định - TVHU, Chánh Văn Phòng Huyện ủy - Trưởng đoàn 

- Các đ/c Huyện ủy viên phụ trách xã Xuân Châu, Xuân Thành - Thành viên 

- Đ/c Nguyễn Công Hoan - P. Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện - Thành viên 

- Phóng viên Trung tâm VH-TT-TT huyện. 

* Đoàn 2. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Xuân Tân và xã 

Xuân Đài (có danh sách kèm theo). 

- Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện  - Trưởng đoàn. 

- Các đ/c Huyện ủy viên phụ trách xã Xuân Tân, xã Xuân Đài - Thành viên 

- Đ/c Phạm Thanh Nghị -  Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện - Thành viên 

- Phóng viên Trung tâm VH-TT-TT huyện. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Đ/c Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có đoàn đến thăm bố trí đón đoàn 

tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã và mời lãnh đạo địa phương tham gia 

cùng đoàn của huyện để tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở địa 

phương mình. 

- Phòng LĐ-TB&XH huyện chuẩn bị các điều kiện và phối hợp với Văn 

phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí phương tiện phục vụ 

các đoàn. 
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 Kế hoạch này thay cho giấy mời. Mời các đại biểu đúng 13h45’ ngày 

26/01/2022 có mặt tại Trụ sở HĐND-UBND huyện để đi cùng đoàn. Các đồng 

chí Huyện ủy viên chủ động có mặt tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND các xã 

phụ trách để cùng đoàn tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách theo Kế 

hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;  

- Thành viên các đoàn; 

- UBND các xã có liên quan;  

- Các cơ quan có liên quan; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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