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KẾ HOẠCH 

Thăm, tặng  quà của UB Dân tộc nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách 

đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện Công văn số 

73/UBDT- VP, ngày 13/01/2022 của UB Dân tộc về việc thực hiện Chỉ thị số 

35/CT-TTg. Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà người có uy tín, 

gia đình chính sách tại 03 huyện Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm động viên, khích lệ người có uy tín tiếp tục góp sức xây dựng 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào 

thi đua yêu nước trong xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần 

đảm bảo giữu vững an ninh quốc phòng, trật tự xã hội ở địa phương. 

2. Việc tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín phải đảm 

bảo đúng thành phần, trang trọng, ý nghĩa; tạo niềm tin phấn khởi cho người có 

uy tín trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG 

1. Thăm, tặng quà cho người có uy tín, gia đình chính sách tại các xã khó 

khăn trên địa bàn 03 huyện Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình. Tổng số: 70 suất 

quà, mỗi suất 800.000 (500.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng mua hiện vật), 

cụ thể: 

- Huyện Tràng Định: 15 suất quà cho người có uy tín; 10 suất quà cho hộ 

gia đình chính sách. 

- Huyện Văn Lãng: 15 suất quà cho người có uy tín; 05 suất quà cho hộ 

gia đình chính sách. 

- Huyện Lộc Bình: 15 suất quà cho người có uy tín; 10 suất quà cho hộ 

gia đình chính sách. 

2. Thăm, tặng quà và chúc tết Đồn biên phòng, trường Dân tộc Nội trú các 

huyện Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình. Tổng số: 07 suất quà, mỗi suất 

3.500.000 đồng (3.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng mua hiện vật), cụ 

thể: 

- Đồn biên phòng Pò Mã; Đồn Biên phòng Bình Nghi; Trường Dân tộc 

nội trú huyện Tràng Định: 03 suất 
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- Đồn biên phòng Na Hình; Trường Dân tộc nội trú huyện Văn Lãng: 02 

suất 

- Đồn biên phòng Chi Ma; Trường Dân tộc nội trú huyện Lộc Bình: 02 

suất 

3. Thành phần, thời gian, địa điểm 

Đoàn 01: Thăm, tặng quà tại huyện Tràng Định 

- Thành phần gồm: đồng chí Vi Minh Tú, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân 

tộc tỉnh - Trưởng đoàn; lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Ban; đại diện 

lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, đại diện chính 

quyền xã, nơi đoàn đến thăm và tặng quà (huyện mời giúp).  

- Thời gian: Thứ 7, ngày 22/01/2022 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân 

Sửu) 

Đoàn 2: Thăm, tặng quà tại huyện Lộc Bình 

- Thành phần gồm: đồng chí Lâm Văn Viên, Phó Trưởng Ban Dân tộc 

tỉnh - Trưởng đoàn; lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Ban; đại diện lãnh 

đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, đại diện chính 

quyền xã, nơi đoàn đến thăm và tặng quà (huyện mời giúp).  

- Thời gian: Thứ 7, ngày 22/01/2022 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Tân 

Sửu) 

Đoàn 03: Thăm, tặng quà tại huyện Văn Lãng 

- Thành phần gồm: đồng chí Lý Văn Khi, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - 

Trưởng đoàn; lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Ban; đại diện lãnh đạo 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện, đại diện chính quyền 

xã, nơi đoàn đến thăm và tặng quà (huyện mời giúp).  

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 23/01/2022 (tức ngày 21 tháng Chạp năm 

Tân Sửu) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Dân tộc tỉnh 

- Giao Văn phòng Ban chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Ban liên hệ 

Phòng Lao động, Thương binh, xã hội – Dân tộc các huyện Tràng Định, Văn 

Lãng, Lộc Bình về các nội dung liên quan thực hiện theo kế hoạch. 

- Thanh tra, phòng Nghiệp vụ cử công chức tham gia theo kế hoạch. 

  2. Đề nghị UBND các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình  

Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, xã hội – Dân tộc huyện xét chọn, 

thông báo cho các thành phần được tặng quà biết, lập danh sách người có uy tín, 

gia đình chính sách gửi danh sách về Ban Dân tộc tỉnh (qua Văn phòng Ban Dân 

tộc) trước ngày 21/01/2022. 
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  Trên đây là Kế hoạch thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 

2022, Ban Dân tộc đề nghị UBND các huyện quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
-Văn phòng UB Dân tộc (b/c);  

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);                                                       
 

- UBND huyện: Tràng Định, Văn 

Lãng, Lộc Bình; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện: 

Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu VT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vi Minh Tú  
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