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KẾ HOẠCH 
Tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” và phong trào “Lạng Sơn cùng 

cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2019 
__________________________ 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì 
người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020; Thực hiện 
phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới”; Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ nhân đạo, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn 
nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn; Công văn 
số 03/CĐVC ngày 07/01/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh về việc vận động 
đoàn viên, người lao động ủng hộ Quỹ nhân đạo, Phong trào “Tết vì người 
nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi – 2019; 

Được sự nhất của của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan cùng Ban Chấp hành 
Công đoàn cơ sở, Chi Đoàn thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai 
thực hiện chương trình thiện nguyện năm 2019 như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần 
"Tương thân tương ái", "Nhường cơm sẻ áo", với mong muốn các gia đình 
chính sách, gia đình nghèo, những người yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã 
hội được vui Xuân, đón tết Kỷ Hợi năm 2019 trong không khí ấm áp tình người.  
Góp phần chia sẻ với các gia đình nghèo, còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn tại 
các vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện Tràng Định. 

2. Hỗ trợ thiết bị cho nhà văn hóa thôn, cho các xã ĐBKK để đảm bảo 
tiêu chí về đích nông thôn mới. 

 3. Hoạt động với tinh thần tự nguyện, thiết thực, gần gũi và ấm áp, tạo sự 
lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó, tình yêu thương đất nước và con 
người. 

 II. Nội dung  

1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Trong tháng 01/2019 (01 buổi,  dự kiến ngày 26/01/2019 ). 

- Địa điểm: xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thành phần 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

- Đại diện lãnh đạo Sở; 

- Đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; 



- Đại diện Ban chấp hành chi đoàn thanh niên; 

- Đại diện một số phòng, đơn vị thuộc Sở. 

b) Mời tham gia: UBND huyện Tràng Định; UBND xã Hùng Sơn 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện một số phòng, Ban chuyên môn của UBND huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND xã; Lãnh đạo thôn. 

3. Nội dung 

- Tặng 02 suất quà cho 02 thôn đặc biệt khó khăn là Bản Piòng và Bản 
Coong, thuộc xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định phục vụ cho mua sắm thiết bị 
nhà văn hóa, tổng  trị giá 20.0000.000 đồng (mỗi suất quà trị giá 10.000.000 
đồng/ Thôn) 

- Tặng 50 bộ trang phục (gồm quần, áo, giày, tất) cho 02 thôn đặc biệt khó 
khăn là Bản Piòng và Bản Coong, thuộc xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định (mỗi 
thôn 25 bộ); tổng giá trị 20.000.000 đồng. 

- Tặng 50 suất quà tết trị giá 25.000.000 đồng cho 50 hộ gia đình chính 
sách, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hùng Sơn, huyện 
Tràng Định; mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 

Tổng giá trị quà tặng: 65.000.000 đồng. 

III. Kinh phí  

Kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân và công chức, viên chức, người 
lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư tự nguyện đóng góp. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban chấp hành Công đoàn,  Ban chấp 
hành Chi đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia, ủng hộ thực hiện Kế hoạch. 

2. Đề nghị UBND xã Hùng Sơn, UBND huyện Tràng Định phối hợp triển 
khai thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra để đạt kết quả./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  
- Ủy ban MTTQ tỉnh;  
- Hội Chữ thập đỏ;  
- Công đoàn viên chức tỉnh (b/c);  
- UBND huyện Tràng Định;  
- UBND xã Hùng Sơn, H.Tràng Định;  
- Sở VHTT&DL; LĐTBXH; 
- Cụm thi đua các CQTMTH; 
- Lãnh đạo Sở; 
- BCH CĐ, Chi đoàn TN; 
- Các phòng CMNV; TTXTĐT; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Hà Mạnh Cường 
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