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HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Hữu Lũng,  ngày       tháng 7 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách người có công  

và tổ chức Lễ viếng; “Lễ thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân 

dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021)  

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Hữu 

Lũng về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ; Hướng dẫn số 1023/SLĐTBXH-NCC ngày 01/7/2021 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội. UBND huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch thăm hỏi, 

tặng quà các gia đình chính sách người có công và tổ chức Lễ viếng; “Lễ thắp nến 

tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ của huyện nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương 

binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021) trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:   
  

I. THÀNH PHẦN THĂM HỎI TẶNG QUÀ, ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG  

1. Tổ chức đoàn đi thăm hỏi tặng quà gồm: Các đồng chí lãnh đạo Huyện 

uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

và các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện. 

2. Địa điểm tập trung: Thành viên các đoàn tập trung tại cơ quan của đồng 

chí trưởng đoàn. 

3. Thành phần các đoàn đi thăm hỏi tặng quà gồm: 

3.1. Đoàn thứ nhất: 

- Ông Bùi Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng đoàn.  

- Các thành viên đại diện các cơ quan: Huyện Đoàn Thanh niên, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

- Phương tiện: Xe Văn phòng HĐND& UBND huyện. 

- Thời gian: Đúng 07 giờ ngày 22/7/2021 (thứ Năm). 

- Thăm hỏi tặng quà các đối tượng sau: 

+ Ông Vi Văn Cường, Thương binh hạng 1/4, thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn. 

+ Ông Hoàng Xuân Cựu, Thương binh hạng 2/4, thôn Bến Lường, xã Minh 

Sơn.  

+ Ông Nguyễn Trường Oanh, Thương binh hạng 2/4, thôn Bến Lường, xã 

Minh Sơn. 

+ Bà Triệu Thị Bình, Vợ liệt sĩ, Xã Minh Sơn, Hữu Lũng. 

+ Ông Nông Mạnh Hùng, Bệnh binh 81%, khu Tân Lập, Thị trấn Hữu Lũng. 
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3.2. Đoàn thứ hai:  

- Ông Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn.  

- Các thành viên đại diện các cơ quan: Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân 

huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

 -  Phương tiện: Xe Văn phòng HĐND& UBND huyện. 

 - Thời gian: Đúng 07 giờ ngày 22/7/2021 (thứ Năm).   

 - Thăm hỏi tặng quà các đối tượng sau: 

+ Bà Sầm Thị Hoa, vợ liệt sĩ cô đơn, khu An Thịnh, Thị trấn Hữu Lũng. 

+ Ông Nguyễn Thành Thân, Thương binh hạng 2/4, thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà.   

+ Ông Nguyễn Văn Lực, Thương binh hạng 2/4, thôn Ngòi Na, xã Sơn Hà. 

+ Ông Nguyễn Đức Hiếu, Thương binh hạng 2/4, thôn Ngòi Na, xã Sơn Hà. 

+ Ông Nông Quốc Hà, Thương binh hạng 2/4, thôn Dốc Mới I, xã Sơn Hà.  

3.3. Đoàn thứ ba:  

- Ông Mai Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Trưởng 

đoàn. 

- Các thành viên đại diện các cơ quan: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Cựu 

chiến binh, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

- Phương tiện: Xe Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

- Thời gian: Đúng 07 giờ ngày 23/7/2021 (thứ Sáu).  

- Thăm hỏi tặng quà các đối tượng sau: 

+ Ông Trương Văn Nhảng, Thương binh hạng 1/4, xã Hòa Sơn. 

+ Ông Đinh Văn Kỷ, Thương binh hạng 4/4, xã Hòa Thắng. 

+ Ông Hoàng Minh Tiến, Thương binh 3/4, thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn, Hữu 

Lũng; 

3.4. Đoàn thứ tư: 

- Ông Nguyễn Trọng Hiệp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận 

Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hữu Lũng, Trưởng đoàn. 

- Các thành viên đại diện các cơ quan: Huyện Đoàn Thanh niên, Hội liên 

hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 

- Phương tiện: Xe Văn phòng Huyện ủy. 

- Thời gian: Đúng 07 giờ 00 ngày 23/7/2021 (thứ Sáu).  

- Thăm hỏi tặng quà các đối tượng sau: 

 + Ông Lăng Văn Ích, Thương binh hạng 2/4, thôn Đập, xã Vân Nham. 

+ Ông Hà Văn Thành, Thương binh hạng 2/4, thôn Lương, xã Vân Nham.   

+ Ông Chu Văn Hải, Thương binh hạng 1/4, khu Tân Mỹ I, Thị trấn Hữu 

Lũng. 
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3.5. Đoàn thứ năm:  

- Ông Phạm Công Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

Trưởng đoàn 

- Các thành viên đại diện các cơ quan: Hội Nông dân huyện, Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông. 

-  Phương tiện: Xe Văn phòng Huyện ủy.  

- Thời gian: Đúng 07 giờ 00 ngày 23/7/2021 (thứ Sáu).  

- Thăm hỏi tặng quà các đối tượng sau: 

+ Ông Nông Ngọc Vân, Thương binh hạng 2/4, xã Nhật Tiến.  

+ Ông Nguyễn Đức Thành, Thương binh hạng 1/4, xã Yên Bình. 

+ Ông Ngô Viết Xuân, Thương binh hạng 2/4, xã Quyết Thắng. 

II. TỔ CHỨC LỄ VIẾNG, “LỄ THẮP NẾN TRI ÂN” TẠI NGHĨA TRANG 

LIỆT SỸ CỦA HUYỆN 

1. Thành phần 

- Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện. 

- Các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy. 

- Đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn. 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. 

- Đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các xã: Đồng Tân, Sơn Hà, Minh Sơn, Hồ Sơn, Cai Kinh, Nhật Tiến và Thị 

trấn Hữu Lũng. 

- Đại biểu là thân nhân gia đình liệt sỹ thuộc 06 xã và thị trấn nêu trên có 

phần mộ của liệt sỹ an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện (Ủy quyền cho Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn mời tham dự). 

- Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của huyện (310 người do Huyện Đoàn 

mời). 

2. Thời gian: Đúng 18 giờ 30 phút, ngày 26/7/2021 (tức 06 giờ 30 phút tối 

thứ Hai). 

3. Địa điểm: Tập trung tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hữu Lũng.  

4. Phương tiện: Xe của Văn phòng HĐND và UBND huyện, xe Văn phòng 

Huyện uỷ đưa, đón lãnh đạo của huyện. (Các ngành có phương tiện chủ động đi và 

tập trung tại nghĩa trang liệt sỹ huyện). 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện 

Tổ chức chuyển quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh cho người có công và 

gia đình chính sách đảm bảo đầy đủ đúng đối tượng. 

Lập dự toán kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội để mua quà và chuẩn bị các 

điều kiện phục vụ cho đoàn đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách. Chuẩn bị 
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vòng hoa, hương nến, bài phát biểu Lễ viếng. Liên hệ với Trung đoàn 12 để đón đội 

tiêu binh làm nhiệm vụ phục vụ buổi Lễ viếng tại nghĩa trang Liệt sĩ của huyện. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Phối hợp Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện xe ô tô 

đưa, đón các đoàn đi thăm hỏi tặng quà, Lễ viếng và “Lễ thắp nến tri ân” tại nghĩa 

trang liệt sĩ huyện. 

3. Huyện Đoàn Thanh niên 

 Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện chuẩn 

bị tốt các nội dung để tham gia buổi “Lễ thắp nến tri ân”, chuẩn bị đặt hoa tươi tại 

các phần mộ liệt sỹ, lời phát biểu và cử lực lượng đoàn viên, thanh niên (310 

người) tham gia tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.  

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

 Tổ chức treo băng rôn tại các vị trí trung tâm thị trấn, chuẩn bị tăng âm, loa 

đài, nhạc nghi lễ phục vụ Lễ viếng và “Lễ thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ 

của huyện. Cử phóng viên đi cùng các đoàn thăm hỏi tặng quà, Lễ viếng và “Lễ 

thắp nến tri ân” để ghi hình, đưa tin. Thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động 

kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sỹ. 

5. Công an huyện 

Bố trí lực lượng làm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực 

Nghĩa trang liệt sĩ huyện trước và sau thời gian tổ chức Lễ viếng và “Thắp nến tri 

ân”. 

6. UBND các xã, thị trấn 

 Có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng, gia đình chính sách biết thời 

gian đoàn đến thăm, tặng quà, phân công đại diện lãnh đạo tham gia cùng đoàn và 

viết giấy mời thân nhân liệt sĩ có phần mộ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện 

tham dự Lễ viếng và “Lễ thắp nến tri ân”. 

 Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ 

chức thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian trên. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

Lưu ý: Các hoạt động cần  đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh 

Covid-19.  
 

Nơi nhận: 
 - Sở LĐ-TB&XH tỉnh (b/c);                                                                                        
- BT, PBT Huyện uỷ;                                                                                             
- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Trung Đoàn 12 (p/h); 

- Các CQ, phòng, ban, ngành huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đóng trên địa bàn; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- VP HU, VP HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, Thị trấn; 

 - Lưu: VT, LĐTBXH.                                          

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Trần Quốc Phong 
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