
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

 
Số:            /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Sầm Sơn, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và  

hộ nghèo, hộ cận nghèo; nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm 

Thanh Hoá và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022   

 

  Căn cứ quyết định số 2408/QĐ-CTN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch 

nước, về việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kinh phí tặng quà Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022 cho đối tượng người có công và thân nhân người có công; 

Công văn số 88/SLĐTBXH- NCC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Sở Lao động- 

TBXH Thanh Hóa về việc hướng dẫn tặng quà cho người có công với cách mạng nhân 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn xây 

dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng người có công, hộ 

nghèo và hộ cận nghèo như sau: 

I. CÔNG TÁC TẶNG QUÀ 

1. Quà tặng của Chủ tịch nước có 2 mức (do ngân sách Trung ương chi trả) 

1.1. Mức quà 600.000 đồng: Tặng cho các đối tượng sau: 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (lão thành cách mạng) 

đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa 

19/8/1945 (cán bộ tiền khởi nghĩa) đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động 

trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B 

bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật 

hoặc MSLĐ từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng; 

- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân 02 liệt sỹ 

trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

  1.2. Mức quà 300.000 đồng: Tặng cho các đối tượng sau: 
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- Thương binh, thương binh loại (B), người hưởng chính sách như thương binh, 

bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật 

hoặc MSLĐ từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Người hoạt động cách mạng, hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 

- Đại diện thân nhân chủ yếu liệt sỹ (sổ A gồm; bố, mẹ đẻ hoặc người có công 

nuôi dưỡng liệt sỹ) đang hưởng trợ cấp tuất cơ bản hàng tháng; 

- Người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân hưởng trợ cấp). 

2. Quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ Quốc tỉnh Thanh Hóa (do 

ngân sách tỉnh chuyển về ngân sách thành phố để chi trả) 

2.1. Mức 300.000 đồng: Tặng cho tất các các đối tượng người có công với cách 

mạng được nhận quà của Chủ tịch nước và gia đình có sổ B. 

2.2. Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng 5 xuất quà cho các đối tượng chính sách của 

thành phố Sầm Sơn (đã có thông báo cho 5 xã, phường). 

3. Quà của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố (từ 

nguồn ngân sách thành phố và công tác xã hội hoá) 

3.1. Lãnh đạo thành phố thăm và tặng 5 xuất quà (mỗi xuất 500.000đ) tặng cùng 

với 5 xuất quà của tỉnh cho 5 đối tượng của 5 xã, phường.  

3.2. Lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà cho 04 đơn vị gồm: Trung tâm Điều 

dưỡng thương binh nặng Thọ Châu (01 xuất 5.500.000đ). Trong đó tiền mặt 5.000.000 

đồng, hiện vật là một túi quà trị giá 500.000 đ. Trung tâm Bảo trợ số II Thọ Châu; 

Trung tâm chăm sóc sức khỏe người có công Thanh Hóa và Trung tâm chăm sóc người 

có công thuộc Bộ LĐTBXH (mỗi xuất 1.500.000đ). Trong đó tiền mặt 1.000.000 đ, 

hiện vật là một túi quà trị giá 500.000 đồng. 

3.3. Mỗi xã, phường lựa chọn 03 đối tượng gồm: Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia 

đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học, người bị 

địch bắt tù đầy, đảng viên cao tuổi Đảng; để lãnh đạo thành phố đi thăm và tặng quà: 

Mức 1.300.000 đồng (trong đó tiền mặt 1.000.000đ, hiện vật là một túi quà trị giá 

300.000đ). 

3.4. Mức quà: 100.000 đồng tặng bằng tiền mặt: Tặng cho tất các các đối 

tượng chính sách được Chủ tịch nước và tỉnh tặng quà. 

3.5. Quà tặng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: Thành phố tặng quà cho các hộ 

nghèo, hộ cận nghèo (năm 2022) trên địa bàn thành phố bằng tiền mặt, mỗi hộ nghèo 

được tặng là: 500.000đ; hộ cận nghèo được tặng là 200.000đ. 

4. Tổ chức thực hiện việc tặng quà 

- Quà của Chủ tịch nước (mức 600.000đ và 300.000đ) tặng bằng tiền mặt; 
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- Quà của tỉnh (mức 300.000 đ): Tặng bằng tiền mặt;   

- Quà của Chủ tịch nước tặng các cụ tròn 100 tuổi và quà của Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng các cụ tròn 90 tuổi: Lãnh đạo thành phố cùng với lãnh đạo các xã, phường đi 

thăm và tặng quà cho đối tượng; 

+ Đối với nguồn Trung ương cấp: Phòng Lao động-TB&XH căn cứ danh sách 

tặng quà (đã được Sở Lao động-TBXH thẩm định, phê duyệt) nguồn kinh phí trong dự 

toán năm 2022 của sở, để cấp tiền cho UBND các xã, phường để các xã, phường tổ 

chức trao tặng quà cho các đối tượng. 

 + Đối với nguồn ngân sách tỉnh cấp: Giao phòng Tài chính-Kế hoạch, căn cứ 

danh sách đối tượng do Phòng Lao động- TBXH lập (được Chủ tịch UBND thành phố 

phê duyệt) chuyển kinh phí cho xã, phường tặng quà cho các đối tượng.   

- Quà của thành phố Sầm Sơn 

+ Mức 100.000 đ: Tặng cho tất cả các đối tượng chính sách đã được Chủ tịch 

nước và tỉnh tặng quà, tặng bằng tiền mặt; giao Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp kinh 

phí về các xã, phường để các xã, phường trao tặng cho các đối tượng; 

+ Quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: Giao Phòng Lao động-TBXH phối hợp với 

Phòng Tài chính-Kế hoạch, UBMTTQ thành phố tiếp nhận nguồn xã hội hoá và cấp 

kinh phí về các xã, phường, để các xã, phường trao cho các hộ nghèo và cận nghèo. 

5. Dự kiến kinh phí ngân sách thành phố và công tác xã hội hóa chi quà cho 

đối tượng người có công và hộ nghèo, cận nghèo là: 860.700.000đ, trong đó:  

5.1. Đối tượng người có công tổng số tiền dự kiến là: 298.900.000đ (hai trăm 

chín mươi tám triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn) do ngân sách thành phố chi (có danh 

sách đối tượng người có công cụ thể sau). 

5.2. Đối tượng hộ nghèo là 710 hộ x 500.000đ/hộ = 355.000.000đ; hộ cận nghèo 

là 1.034 hộ x 200.000đ/hộ= 206.800.000đ. Tổng quà chi bằng tiền cho hộ nghèo và hộ 

cận nghèo là 561.800.000đ (năm trăm, sáu mươi mốt triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn) 

Kinh phí huy động từ: UBMTTQ thành phố hỗ trợ 150.000.000đ, số tiền còn lại 

411.800.000đ huy động nguồn xã hội hoá từ các doanh nghiệp trong và ngoài thành 

phố (có danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cụ thể sau). 

5.3. Quà tặng cho các tập thể và cá nhân. 

- Giao Phòng Lao động- TBXH phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND; Phòng 

Tài chính- Kế hoạch thành phố chuẩn bị kinh phí và quà tặng xong trước ngày 20 tháng 

01 năm 2022 (tức ngày 18 tháng 12 năm Tân Sửu); 

- Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố chuẩn bị kinh phí tặng quà theo kế 

hoạch đã được phê duyệt. 

6. Thời gian các đoàn của thành phố đi thăm và tặng quà: Xong trước ngày 

26/01/2022 (tức ngày 24 tháng 12 năm Tân Sửu). 
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 II. CÔNG TÁC VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ 

 1. Công tác chuẩn bị 

- Phòng Lao động - TB&XH kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị của các ngành 

liên quan, kiểm tra công tác quét dọn vệ sinh khu nghĩa trang; đồng thời chuẩn bị hoa 

và lễ vật cho đoàn đại biểu của thành phố viếng nghĩa trang liệt sỹ; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Bố trí Đội tiêu binh chuẩn bị cho nghi thức 

viếng nghĩa trang liệt sỹ. 

- Văn phòng HĐND&UBND thành phố: Chuẩn bị nội dung báo công trong nghi 

thức viếng nghĩa trang liệt sỹ và bố trí phương tiện cho đoàn đại biểu của thành phố đi 

viếng nghĩa trang liệt sỹ; 

- Giao Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Dịch vụ Du lịch Sầm Sơn và 

Trường Trung học phổ thông Sầm Sơn: Bố trí làm vệ sinh từ đoạn đường tiếp giáp với 

Quốc lộ 47 đến khu để xe, tuyến đường lên đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ và trong 

khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ. 

2. Thành phần đại biểu đi viếng nghĩa trang liệt sỹ 

- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;  

- Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

-Trưởng, phó các Ban của Thành ủy; trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội, trưởng 

các phòng, ban ngành trực thuộc UBND thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp; lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Ban 

Chỉ huy Quân sự thành phố, mời lãnh đạo Đoàn An dưỡng 296; 

- Ban Giám hiệu trường Trung học phổ thông Sầm Sơn. 

- Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UB MTTQVN phường 

Trường Sơn. 

3. Thời gian đi viếng nghĩa trang liệt sỹ: Dự kiến 8h ngày 26/01/2022 (tức  

ngày 24 tháng 12 năm Tân Sửu)./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TBXH (b/c); 

- TTr. Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- Chủ tịch, các phó CT UBND TP; 

- UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể TP; 

- BCH Quân sự, Công an thành phố; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; 

- Đảng ủy- HĐND-UBND các xã, phường; 

- Công ty CPMTĐT&Du lịch Sầm Sơn; 

- Ban Giám hiệu Trường THPT Sầm Sơn; 

- Lưu VT, PLĐTBXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Lê Văn Tú 
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