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KẾ HOẠCH 

Thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ người có công, hộ nghèo, cận nghèo,  

người hưởng chính sách bảo trợ xã hội và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ  

nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ người có công, hộ nghèo, người hưởng 

chính sách bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công văn 

số 2367/SLĐTBXH-NCC ngày 30/12/2020 của Sở Lao động - TB và XH tỉnh 

Lào Cai về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021.  

UBND huyện Bảo Yên ban hành kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các đối 

tượng chính sách người có công; hộ nghèo, cận nghèo, người hưởng chính sách 

bảo trợ xã hội bảo trợ xã hội và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau: 
 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, TẶNG QUÀ VÀ HỖ TRỢ 

1. Tổ chức Đoàn lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân. 

1.1. Đoàn đại biểu của huyện tham gia cùng Đoàn của tỉnh đến thăm, tặng 

quà 02 tập thế có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và 05 

cá nhân: 

- Tập thể: Thăm 02 xã (Xuân Thượng, Vĩnh Yên). 

- Cá nhân: Thăm 05 cá nhân (03 người có công, thân nhân người có công; 

02 đối tượng bảo trợ xã hội) trên địa bàn hai xã: Xuân Thượng, Vĩnh Yên. 

- Mức quà: Cá nhân: 500.000 đồng/suất. 

1.2. Cấp huyện tổ chức các Đoàn Lãnh đạo huyện đến thăm, tặng quà các 

tập thế và cá nhân.  

a, Đối tượng thăm, tặng quà: 

- Đối với tập thể: Thăm tặng quà tập thể Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 

Lào Cai. 

- Đối với cá nhân:  

+ Thăm, tặng quà 09 đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm 

Công tác xã hội tỉnh Lào Cai. 

+ Thăm, tặng quà 21 cá nhân là người có công, người đang hưởng chính 

sách bảo trợ xã hội đang sinh sống tại 07 xã Việt Tiến, Xuân Hòa, Thượng Hà, 

Điện Quan, Cam Cọn, Bảo Hà, Kim Sơn (Mỗi xã, thị trấn lựa chọn 03 cá nhân, 
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bao gồm: 02 người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng gương mẫu, chấp 

hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

có hoàn cảnh khó khăn; 01 người khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi đang 

hưởng trợ cấp xã hội có hoàn cảnh khó khăn);  

+ Thăm gia đình 02 quân nhân hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ rà 

phá bom mìn tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ngày 12/11/2020 (quân nhân 

Bàn Văn Thủy xã Thượng Hà và quân nhân Hoàng Văn Huỳnh xã Điện Quan). 

 + Thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện 

(khoảng 30 người), thời điểm tổ chức thăm vào chiều 30 Tết (Đoàn công tác của 

Huyện thăm các đơn vị trực Tết sẽ tổ chức thăm). 

      b, Mức quà: 

- Quà tập thể: mức quà: 2.500.000 đồng/suất (trong đó: 2.000.000 đồng 

bằng tiền mặt, 500.000 đồng bằng hiện vật); 

- Quà cá nhân: 500.000 đồng/suất bằng tiền mặt, trong đó: 300.000 đồng 

bằng tiền mặt, 200.000 đồng bằng hiện vật;                   

- Riêng thăm bệnh nhân phải điều trị tại Bệnh viện huyện chiều 30 tết: 

mức quà là 200.000 đồng/suất (tiền mặt). 

c, Nguồn kinh phí: Ngân sách Huyện. 

2. Hỗ trợ, thăm hỏi người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. 

2.1. Hỗ trợ Người có công, thân nhân người có công 

- Đối tượng: Người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng và thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. 

- Tổng số: 501 người. 

- Mức quà: 500.000 đồng/người (bằng tiền mặt).  

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh 

2.2. Hỗ trợ gia đình đang thờ cúng liệt sỹ 

- Tổng số: 288 người (thân nhân hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ hằng năm). 

- Mức quà: 200.000 đồng/người (bằng tiền mặt). 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách huyện 

2.3. Hỗ trợ hộ nghèo (theo kết quả rà soát năm 2020). 

- Tổng số: 2.076 hộ  

- Mức hỗ trợ: 300.000 đồng/hộ (bằng tiền mặt). 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh 

2.4. Hỗ trợ hộ cận nghèo (theo kết quả rà soát năm 2020). 

- Tổng số: 2.119 hộ  

- Mức hỗ trợ: 200.000 đồng/hộ (bằng hiện vật).  

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn vận động của Hội chữ thập đỏ, Quỹ vì người 

nghèo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Nguồn ngân sách Huyện. 
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2.5. Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội 

- Diện hỗ trợ: Là người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng tại cộng đồng theo Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của 

UBND tỉnh Lào Cai. 

- Tổng số: 190 người. 

- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người (bằng tiền mặt). 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh 

2.6. Hỗ trợ  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

- Tổng số: 150 trẻ em. 

- Mức quà: 200.000 đồng/xuất bằng tiền mặt. 

- Nguồn kinh phí: Nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện. 

3. Chuyển quà thăm hỏi của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

- Đối tượng: Người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp 

hàng tháng và thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động (trừ đối tượng là 

Con đẻ người hưởng chế độ CĐHH đang hưởng trợ cấp). 

- Tổng số: 688 người. 

- Mức quà: theo hướng dẫn của Sở Lao động-TBXH. 

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương. 

II. TỔ CHỨC VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ 

- Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bảo Yên: Thời gian, dự kiến ngày 09/02/2021, 

tức ngày 28/12 âm lịch (UBND huyện có giấy mời riêng). 

- Nghĩa trang liệt sỹ xã Nghĩa Đô: UBND huyện uỷ quyền cho UBND xã 

Nghĩa Đô tổ chức viếng vào ngày 09/02/2021, tức ngày 28/12 âm lịch. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách từ nguồn đảm bảo xã hội của tỉnh chi tặng quà, hỗ trợ người 

có công, thân nhân người có công, người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng và Hộ nghèo theo kết quả soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020;  

2. Nguồn ngân sách của huyện năm 2021 chi cho việc thăm hỏi, tặng quà 

tập thể, cá nhân do Đoàn đại biểu của huyện trực tiếp đến thăm, trao tặng; hỗ trợ 

gia đình thờ cúng liệt sỹ, đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức viếng nghĩa trang 02 

liệt sỹ trên địa bàn huyện. 

3. Sử dụng nguồn Quỹ vì người nghèo do Uỷ ban MTTQ huyện phát 

động, Nguồn ủng hộ Tết vì người nghèo do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động và 

nguồn ngân sách huyện đảm bảo chi hỗ trợ Hộ cận nghèo theo kết quả điều tra 

năm 2020. 

4. Sử dụng nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện chi cho việc hỗ trợ trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân huyện 
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Thành lập 09 đoàn lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân 

(mục 1, phần I). Dự kiến thời gian thăm, tặng quà từ ngày 25/01 đến 05/02/2021 

(tức ngày 13/12 đến 24/12 âm lịch), lịch cụ thể do Trưởng đoàn quyết định (Có 

danh sách các đoàn kèm theo). 

Ban hành giấy mời tổ chức Viếng Nghĩa trang liệt sỹ Phố Ràng, Thời gian, 

dự kiến ngày 09/02/2021, tức ngày 28/12 âm lịch. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn 

2.1. Phòng Lao động - TB và XH 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện tham mưu thành lập các đoàn lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các 

tập thể và cá nhân (nêu tại Điểm 1.1 và 1.2, Mục 1 phần I).  

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức, thực hiện có hiệu quả nội dung các hoạt động theo Kế hoạch. 

- Phối hợp với UBND các xã lựa chọn, tổng hợp danh sách người có công, 

thân nhân NCC trên địa bàn huyện để đoàn của tỉnh, của huyện đến thăm, tặng 

quà. 

- Chuẩn bị quà phục vụ các đoàn đại biểu của Huyện đi thăm và trao tặng; 

liên hệ với các Trưởng đoàn để nắm lịch trình đi thăm chính thức và thông báo 

cho các tập thể, cá nhân biết, thực hiện. 

- Lập danh sách các đối tượng thuộc diện nhận tiền hỗ trợ của tỉnh, của 

huyện gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp kinh phí; Thông báo lịch và tổ chức 

cấp phát tiền quà cho các xã, thị trấn, dự kiến trước ngày 05/02/2021; Hướng dẫn 

các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. 

- Tiếp nhận, cấp phát tiền, quà, thiệp chúc thọ cho 63 cụ 90 tuổi và 07 cụ 

100 tuổi tại Sở Lao động - TB và XH cho các xã, thị trấn. 

- Tham mưu ban hành giấy mời viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bảo Yên; 

chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn đại biểu của huyện dâng hương. 

- Tổng hợp dự toán kinh phí cho việc tổ chức các hoạt thăm hỏi, tặng quà, 

viếng nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn huyện, gửi Phòng TC - KH huyện thẩm 

định. 

2.2. Hội Chữ thập đỏ huyện 

- Chỉ đạo Hội chữ thập đỏ cấp xã lập danh sách 2.119 hộ cận nghèo.  

- Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện chuẩn bị quà để hỗ trợ cho 

hộ cận nghèo và thông báo lịch cụ thể để các xã, thị trấn cử cán bộ đến nhận quà 

về cấp phát cho các đối tượng. 

2.3. Bệnh viện Đa khoa huyện 

Rà soát, lập danh sách các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện 

tính tại thời điểm trước 12 giờ ngày 11/02/2021 (tức ngày 30/12 âm lịch), thông 

báo cho Phòng Lao động - TB và XH để phục vụ cho đoàn của huyện đến thăm 

và tặng quà. 

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
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- Tham mưu cấp kinh phí cho Phòng Lao động - TB và XH để phục vụ 

đoàn lãnh đạo huyện đi thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân và hỗ trợ thân nhân 

thờ cúng liệt sỹ, hộ nghèo, người khuyết tật đặc biệt nặng theo số lượng và mức 

quà đã được duyệt. 

- Tham mưu cấp bổ sung kinh phí phần kinh phí còn thiếu so với nguồn 

vận động tết vì người nghèo cho Hội Chữ thập đỏ để thực hiện hỗ trợ cho hộ cận 

nghèo đảm bảo kế hoạch.  

2.5. Đề nghị các ngành, đoàn thể huyện: Tham gia cùng đoàn của huyện 

đi thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện. 

2.6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông: Phân công phóng 

viên tham gia các đoàn thăm hỏi, tặng quà của tỉnh, huyện để thực hiện công tác 

truyền thông. 

2.7. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, động viên các gia 

đình chính sách trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm 

bảo cho các gia đình đều được vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. 

- Lập danh sách các đối tượng thuộc diện hỗ trợ, thăm hỏi của tỉnh, 

huyện và các tổ chức, gửi về Phòng Lao động - TB và XH để thẩm định và tổng 

hợp. Riêng danh sách Hộ cận nghèo, gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện để tổng hợp. 

Lưu ý: UBND các xã, thị trấn phải thành lập các đoàn đến thăm hỏi, động 

viên, chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và huyện đến tận tay người có 

công, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội (không được mời các 

đối tượng đến trụ sở UBND xã, thị trấn để nhận quà). Ngoài ra, UBND các xã, 

thị trấn căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để thăm hỏi, động viên các gia 

đình có thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH dưới 61% đã từ 

trần, hiện nay chỉ hưởng quyền lợi chính trị, đảm bảo cho tất cả các gia đình 

thương binh, bệnh binh, người HĐKC bị nhiễm CĐHH không còn hưởng trợ cấp 

hàng tháng nhưng vẫn được quan tâm thăm hỏi, động viên. 

- Phân công lãnh đạo xã tham gia đoàn thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà của 

tỉnh, huyện đối với các đối tượng trên địa bàn; Thông báo cho các gia đình được 

đoàn đến thăm, tặng quà để chủ động bố trí đón tiếp.  

- Cử cán bộ, công chức tiếp nhận Danh sách đối tượng; Tiền và quà từ 

Phòng Lao động - TBXH và Hội chữ thập đỏ huyện để tổ chức thăm hỏi, chuyển 

quà và cấp phát hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Thời gian: dự kiến từ 

ngày 01 - 05/02/2021 (lịch cụ thể có thông báo sau). 

- Tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà kịp thời, đầy đủ cho các đối tượng 

trước ngày 10/02/2021( tức ngày 29/12 âm lịch). Báo cáo nhanh các hoạt động 

thăm hỏi, tặng quà ở địa phương gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động - 

TBXH huyện) vào thứ năm hàng tuần để tổng hợp báo cáo UBND huyện và báo 

cáo Tỉnh. 
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- Nộp quyết toán danh sách cấp phát tiền hỗ trợ của UBND tỉnh, huyện về 

Phòng Lao động - TB và XH trước ngày 25/02/2021 để thực hiện thanh quyết 

toán theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tổ chức 

viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu phòng Lao động - TB&XH, phòng Tài Chính - Kế 

hoạch, Hội chữ thập đỏ huyện, các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Sở Lao động - TBXH;     
- TT. Huyện uỷ;                                                                                     

- TT. HĐND, UBND huyện;                                                                           

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện;  

- VP. Huyện uỷ, VP. HĐND và UBND huyện;                                                            

- Các ngành, đơn vị: Lao động - TB&XH,  

  Tài chính-KH, Ban CHQS huyện,                                              

  Ban ĐD Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, 

  Bệnh viện Đa khoa; Trung tâm VHTT-TT;  

- UBND các xã, thị trấn;                                                                           

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
     KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

    Nguyễn Anh Dũng 



7 

 

  

DỰ KIẾN ĐOÀN LÃNH ĐẠO HUYỆN ĐI THĂM VÀ TẶNG QUÀ 

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 

(Đính kèm Kế hoạch số:           /KH-UBND  ngày       / 01/2021 của UBND huyện) 
 

 

- Số lượng đoàn: 09 đoàn. 

- Dự kiến thời gian đi thăm, tặng quà từ ngày 25/01/2021 đến ngày 05/02/2021 (tức từ 

ngày 13/12 - 24/12 âm lịch), lịch cụ thể do Trưởng đoàn quyết định. 

- Đề nghị Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan liên 

quan bố trí phương tiện phục vụ các Đoàn lãnh đạo huyện đi thăm, tặng quà. 
 

 

TT Thành phần đoàn Nơi đến thăm 

Dự kiến Xe 

và Địa điểm 

tập trung đi 

Đoàn 1 

 

* Kính mời đ/c: Nguyễn Anh Chuyên- Bí 

thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn. 
 

* Thành viên: Lãnh đạo: VP Huyện uỷ,  

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Lao 

động - TB&XH, Phóng viên Trung tâm 

VHTT-TT, Lãnh đạo xã. 
 

- Cùng đoàn Lãnh đạo Tỉnh thăm 

02 xã Vĩnh Yên và Xuân Thượng 

- Thăm 05 gia đình (03 gia đình 

người có công; 02 đối tượng Bảo 

trợ xã hội) 

- Thời gian: Theo lịch của Đoàn 

lãnh đạo tỉnh đến thăm. 

Xe Huyện ủy; 

Tập trung tại 

Huyện uỷ  

Đoàn 2 

 

* Kính mời đ/c: Nguyễn Xuân Nhẫn -

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm 

trưởng đoàn. 
 

* Thành viên: Lãnh đạo VP Huyện uỷ; 

Phòng Lao động - TB&XH; Phòng Nông 

Nghiệp &PTNT; Phóng viên Trung tâm 

VHTT-TT; 
 

Lãnh đạo xã. 
 

- Thăm 03 gia đình (02 gia đình 

người có công; 01 đối tượng Bảo 

trợ xã hội; tại xã: Xuân Hòa 

Xe Huyện ủy; 

Tập trung tại 

Huyện uỷ  

Đoàn 3 

 

 

* Kính mời đ/c: Tô Ngọc Liễn - Phó bí 

thư, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng 

đoàn. 
 

* Thành viên: Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND huyện; Phòng Lao động - 

TB&XH; Ban QLDA huyện; 

Phóng viên Trung tâm VHTT-TT; 
 

Lãnh đạo xã. 
 

- Thăm 03 gia đình (02 gia đình 

người có công; 01 đối tượng Bảo 

trợ xã hội) tại xã: Cam Cọn 

Xe UBND 

huyện, Tập 

trung tại 

UBND huyện 

Đoàn 4 

 

 

* Kính mời đ/c: Nguyễn Việt 

Hà - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND 

huyện làm trưởng đoàn. 
 

* Thành viên: Lãnh đạo Hội Cựu chiến 

binh huyện; Phòng Lao động - TB&XH; 

Phòng Văn hóa - TT, Phóng viên Trung 

tâm VHTT-TT; Lãnh đạo xã. 

- Thăm 03 gia đình (02 gia đình 

người có công; 01 đối tượng Bảo 

trợ xã hội tại xã: Bảo Hà 

Xe UBND 

huyện, Tập 

trung tại 

UBND huyện 
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TT Thành phần đoàn Nơi đến thăm 
Địa điểm tập 

trung đi 

Đoàn 5 

 
 

* Kính mời đ/c: Nguyễn Công Tư - 

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

làm trưởng đoàn. 
 

* Thành viên: Lãnh đạo Ban CHQS 

huyện; Phòng Lao động - TB&XH; Phóng 

viên Trung tâm VHTT-TT; 

Lãnh đạo xã. 
 

- Thăm 03 gia đình (02 gia đình 

người có công; 01 đối tượng Bảo 

trợ xã hội; tại xã: Việt Tiến 

Xe Ban 

CHQS huyện, 

Tập trung tại 

UBND huyện 

Đoàn 6 

 
 

* Kính mời đ/c: Nông Đức Hồi -  Phó 

Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng 

đoàn. 
 

* Thành viên: Phòng Lao động - TB&XH; 

Lãnh đạo Công an huyện, Huyện đoàn, 

Phóng viên Trung tâm VHTT-TT; 

Lãnh đạo xã. 

 

- Thăm 04 gia đình (02 gia đình 

người có công; 01 đối tượng Bảo 

trợ xã hội; 01 gia định quân nhân 

hy sinh khi làm nhiệm vụ rà phá 

bom mìn ở Vị xuyên, Hà Giang) tại 

xã: Thượng Hà 

Xe công an, 

Tập trung tại 

UBND huyện 

Đoàn 7 

* Kính mời đ/c: Đoàn Xuân 

Hưng - UVBTV Huyện uỷ - Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam huyện làm trưởng 

đoàn. 
 

* Thành viên: Lãnh đạo Phòng Nội vụ 

huyện, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 

huyện, Phòng Lao động - TB và XH. Lãnh 

đạo xã. 

- Thăm 03 gia đình (02 gia đình 

người có công; 01 đối tượng Bảo 

trợ xã hội) tại xã: Kim Sơn 

Xe Ban 

QLDA huyện, 

Tập trung tại 

UBND huyện 

Đoàn 8 

* Kính mời đ/c: Nguyễn Anh Dũng - 

Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng 

đoàn. 
 

* Thành viên: Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND huyện; Phòng Lao động - 

TB và XH, Bảo hiểm xã hội huyện, Lãnh 

đạo xã. 

- Thăm 04 gia đình (02 gia đình 

người có công; 01 đối tượng Bảo 

trợ xã hội; 01 gia định quân nhân bị 

thương khi làm nhiệm vụ rà phá 

bom mìn ở Vị xuyên, Hà Giang) tại 

xã: Điện Quan 

Xe BHXH, 

Tập trung tại 

UBND huyện 

Đoàn 9 

* Kính mời đ/c: Nguyễn Anh Dũng - 

Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng 

đoàn. 
 

* Thành viên: Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND-UBND huyện; Phòng Lao động - 

TB và XH, Bảo hiểm xã hội huyện.  

 

- Thăm Trung tâm Công tác xã hội 

tỉnh và 09 đối tượng công dân Bảo 

Yên đang được nuôi dưỡng tại 

trung tâm 

Xe UBND, 

Tập trung tại 

UBND huyện 
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