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

HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Côn Đảo, ngày     tháng      năm 2022 
    

 

KẾ HOẠCH  

Thăm tặng quà một số gia đình chính sách nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng 

tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2022) 
 

Nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn 

xã hội đối với người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng 

tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022). 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện ban hành kế hoạch đi thăm một số gia đình 

chính sách trên địa bàn huyện Côn Đảo nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 

Tám (19/8/1945 -19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 -02/9/2022), như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐOÀN ĐI THĂM 

1. Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 01/9/2022 (thứ Năm). 

2. Các gia đình chính sách Đoàn đến thăm 

- Bà Nguyễn Thị Ni – sinh năm 1939, Khu dân cư số 8, là đối tượng Người 

hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. 

- Ông Võ Đình Thiều – sinh năm 1958, Khu dân cư số 6, là đối tượng bệnh 

binh có tỷ lệ 61%. 

- Ông Trần Văn Tam – sinh năm  1940, Khu dân cư số 7, là đối tượng 

thương binh có tỷ lệ 39%. 

- Ông Lưu Hữu Chung – sinh năm 1964, Khu dân cư số 2, là đối tượng 

thương binh có tỷ lệ 21%. 

- Bà Trần Thị Tuyết - sinh năm 1952, Khu dân cư số 9, là đối tượng người 

hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. 

3. Thành phần Đoàn   

- Mời Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn Côn Đảo. 

4. Địa điểm tập trung: Tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng huyện 
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- Phát hành thư mời theo thành phần tại Điểm 3, Mục I của Kế hoạch này. 

- Chuẩn bị xe phục vụ Đoàn lãnh đạo huyện đi thăm tặng quà 05 gia đình 

chính sách trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Lập dự trù kinh phí thăm tặng quà và xăng xe phục vụ Đoàn đi thăm tặng 

quà các gia đình chính sách trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Liên hệ và thông báo ngày, giờ cho các gia đình; phối hợp với gia đình dọn 

dẹp vệ sinh, chuẩn bị để đón tiếp khi Đoàn lãnh đạo huyện đến thăm tặng quà. 

- Chuẩn bị các phần quà tặng và cấp xăng cho xe phục vụ Đoàn. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

cấp kinh phí thăm tặng quà cho các gia đình chính sách. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao: Cử phóng viên đi cùng 

Đoàn lấy tin, ghi hình để viết bài tuyên truyền, giáo dục về công tác đền ơn, đáp 

nghĩa trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Kế hoạch thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn 

huyện nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và 

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;                              
- Văn phòng huyện; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã 

hội huyện; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; 

- Lưu: VT, NVLĐTB&XH.              

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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