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 UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN ĐĂK HÀ        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:         /KH-UBND    Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2022. 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội  

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

Căn cứ Công văn số 4118/UBND-KTTH, ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/HU, ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy, về việc thăm chúc tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. 

Để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách” 

của toàn dân tộc nói chung và huyện Đăk Hà nói riêng nhằm chia sẻ những khó 

khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm, góp phần đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

2. Việc tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 phải đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, 

đúng đối tượng. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, 

người nghèo, cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó 

khăn. 

- Kịp thời phản ánh, đưa tin về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo 

an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Tổ chức thăm, tặng quà và chuyển quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, quà 

của huyện... đến người có công với cách mạng và thân nhân người có công nhân dịp 

tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

3. Thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời những hộ nghèo có nguy cơ thiếu 

đói, thiếu áo ấm, chăn đắp trong mùa lạnh để hỗ trợ kịp thời. Tổ chức cấp gạo hỗ trợ 

cứu đói của cấp trên (nếu có), của huyện cho người nghèo trên địa bàn huyện nhân 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  
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 4. Thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

5. Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cách 

mạng Điểm cao 601.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng 

thời, giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công 

với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đảm 

bảo các điều kiện để Người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng 

bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 đầm ấm, vui tươi, an toàn. 

- Tham mưu UBND huyện chuẩn bị quà và tổ chức thăm hỏi, tặng quà người 

có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các 

đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí tổ chức 

các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 trình UBND huyện xem xét. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để 

tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ, Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng 

Điểm cao 601 nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

- Chủ động tiếp nhận và xây dựng kế hoạch phân bổ số lượng gạo cứu đói của 

cấp trên (nếu có), của huyện cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để cấp cho hộ 

nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Phối hợp với Văn Phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp kết quả thực hiện 

các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tham mưu thành lập các Đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công tiêu 

biểu, người có công bị bệnh hiểm nghèo, người có công có hoàn cảnh khó khăn 

nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an 

sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và 

truyền thông huyện 
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- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 

người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo. 

- Kịp thời phản ánh, đưa tin về các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo 

an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với người có công 

với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người nghèo ở các cấp, các ngành và 

địa phương trên toàn huyện một cách thiết thực. 

- Chuẩn bị các điều kiện về âm thanh, thiết bị phục vụ cho Lễ viếng Nghĩa 

trang liệt sỹ, Lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601 nhân dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chịu trách nhiệm chuẩn bị Chương trình, nội 

dung và chủ trì công tác tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện và Lễ dâng 

hương tại Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601 nhân dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023. 

5. Công an huyện: Chịu trách nhiệm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại khu 

vực Nghĩa trang liệt sỹ và Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601 trước, trong và 

sau dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Đảm bảo kinh phí, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp 

nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

theo đúng quy định. 

7. Trung tâm Môi trường & Dịch vụ đô thị huyện: Đảm bảo vệ sinh, chăm 

sóc hệ thống cây xanh trục đường Hùng Vương, cây xanh tại Nghĩa trang liệt sỹ và 

Di tích lịch sử cách mnagj Điểm cao 601; đảm bảo điện thắp sáng trước, trong và 

sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi của 

Nhà nước đối với người có công với cách mạng, người nghèo, các đối tượng bảo trợ 

xã hội đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Đảm bảo các điều kiện để người có công với 

cách mạng; người nghèo; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng 

bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đầm 

ấm, vui vẻ. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách đề nghị 

tặng quà người có công với cách mạng; người nghèo; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chuyển quà của Chủ tịch 

nước, quà của tỉnh, quà của huyện, gạo cứu đói... đến tận tay người có công với cách 

mạng, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng bảo trợ 

xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

- UBND xã Đăk Ui, UBND xã Ngọk Réo tiến hành dọn vệ sinh và tổ chức Lễ 

dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023. 
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- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an 

sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gửi về UBND huyện (qua 

Phòng LĐ-TB&XH) theo thời gian sau: 

+ Báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của địa 

phương trước ngày 06/01/2023. 

+ Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của chính quyền 

địa phương, các tổ chức, cá nhân; công tác chăm lo, giúp đỡ của chính quyền địa 

phương, các tổ chức, cá nhân trước, trong dịp Tết được cập nhật hàng ngày lúc 

14h00 phút, bắt đầu từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023. 

+ Báo cáo tổng kết trợ giúp xã hội dịp Tết trước ngày 30/01/2023. 

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện 

- Chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt 

các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023 của các đơn vị, hội, đoàn thể gửi về UBND huyện (qua Phòng LĐ-

TB&XH) trước ngày 14/01/2023.  

10. Đề nghị Huyện đoàn: Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức 

lau chùi các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện; dọn vệ sinh tại khuôn viên trước, 

trong và xung quanh Nghĩa trang liệt sỹ, Điểm cao 601 trước ngày 15/01/2023. 

11. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ huyện 

- Vận động các doanh nghiệp, các tổ chức hảo tâm tặng quà cho các đối tượng 

người nghèo, nạn nhân chất độc hóa học, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023 từ các nguồn vận động được gửi về UBND huyện (qua Phòng LĐ-

TB&XH) trước ngày 14/01/2023 và báo cáo tổng kết trước ngày 30/01/2023. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" và đảm bảo an 

sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà./. 

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

- Sở LĐ-TB&XH (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c);      
- TT HĐND huyện (b/c); 

- Đ/c CT và các PCT UBND huyện;   

- Các cơ quan đơn vị có liên quan (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, PLĐ. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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