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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH- UBND Vĩnh Yên, ngày       tháng 01  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động thực hiện các chính sách an sinh xã hội  

và chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội; Lễ dâng hương tưởng niệm 

các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

 

 Thực hiện công văn số 11129/UBND-VX4 ngày 15/12/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt năm 2021; Kế hoạch 

số 03/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức 

các hoạt động thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm lo cho các đối 

tượng chính sách xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 720-TB/TU ngày 14/01/2022 của 

Thường trực Thành ủy Vĩnh Yên về chủ trương Tổ chức các hoạt động thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách xã 

hội; Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 1/KH-SLĐTBXH ngày 04/01/2022 của Sở Lao động 

– TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao 

tuổi trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Hướng 

dẫn số 01/HD-SLĐTBXH ngày 06/01/2022 của Sở Lao động – TB&XH tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc Hướng dẫn tặng quà Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 và Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 13/01/2022 của 

Sở Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về việc thăm hỏi và tặng quà đối tượng 

chính sách người có công, cứu trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính 

sách xã hội; Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân 

dân đối với chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng xã hội, trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động nghèo, công nhân nghèo... trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần được vui tết, đón xuân, tin tưởng vào sự lãnh 
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đạo của Đảng. Thúc đẩy, tạo động lực khích lệ, động viên các đối tượng khắc 

phục hoàn cảnh khó khăn, tham gia lao động sản xuất tạo thu nhập vươn lên 

thoát nghèo, góp phần giữ vững an ninh, chính trị xã hội của thành phố. 

Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, để thể hiện sự quan tâm của Thành 

ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố tới các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn 

giáo, các đối tượng chính sách xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời vận 

động các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm 

tham gia đóng góp ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết 

thực cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố. 

Thể hiện lòng kính trọng người cao tuổi, động viên tinh thần các cụ sống 

vui, sống khỏe, sống lâu cùng con cháu; đồng thời phát huy vai trò người cao 

tuổi trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân 

cư”; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, con cháu, các thế hệ trẻ phải có 

nghĩa vụ phụng dưỡng ông, bà, cha, mẹ. Nâng cao lòng kính trọng của cộng 

đồng xã hội đối với người cao tuổi. 

Chuẩn bị các nội dung cần thiết để các đoàn lãnh đạo thành phố thăm, 

tặng quà các cơ quan, đơn vị, các cơ sở tôn giáo, các gia đình chính sách, người 

cao tuổi, gia đình gặp khó khăn và tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh 

hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang liệt sĩ thành phố nhân dịp 

tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

2. Yêu cầu 

Tập trung rà soát, kịp thời để nắm chắc tình hình đời sống của các đối 

tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn (người có công 

với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiếu do 

ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, đồng bào dân tộc thiểu số ...) để thực hiện 

hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022, không để người 

dân bị thiếu đói, đảm bảo mọi người dân được vui Tết, đón xuân no ấm.  

Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động các doanh nghiệp trên địa bàn, cập 

nhật việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong dịp Têt 

Nguyên đán; quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu 

việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Tăng cường tự kiểm tra việc 

thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy 

nổ trước, trong, sau Tết Nguyên đán.  

Công tác rà soát, tổng hợp, lập danh sách đối tượng được tặng quà Tết 

phải đúng đối tượng, chính xác, đầy đủ, không bỏ sót đối tượng, đảm bảo tất cả 

các đối tượng chính sách đều được nhận 01 suất quà Tết và hưởng mức cao 

nhất; tránh trường hợp 01 đối tượng nhận nhiều suất quà Tết, có đối tượng lại 

không được nhận quà Tết. Đảm bảo 100% người cao tuổi thọ 70 tuổi, 75 tuổi, 

80 tuổi, 85 tuổi, 90 tuổi, 95 tuổi, 100 tuổi và trên 100 tuổi được tặng quà chúc 

thọ, mừng thọ theo quy định. 
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Các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch chi 

tiết cụ thể và chủ động thực hiện nghiêm túc, kịp thời bảo đảm đúng tiến độ kế 

hoạch đề ra; đa dạng hóa huy động các nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội 

trong dịp tết Nguyên đán và chung tay phòng, chống dịch COVID-19. 

Tổ chức các hoạt động chúc Tết, thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ, 

chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội chính sách xã hội và Lễ dâng 

hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công khai, minh bạch phù hợp với 

tình hình thực tế tại địa phương, an toàn, tuân thủ các quy định phòng, chống 

dịch Covid-19 của ngành y tế, chính quyền địa phương với tinh thần “thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.  

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

I. CÔNG TÁC CHÚC TẾT CÁC ĐƠN VỊ, THĂM HỎI, TẶNG QUÀ TẾT 

CHO ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG, ĐỐI TƯỢNG 

XÃ HỘI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

1. Thành phố tổ chức tiếp nhận quà của Trung ương, của tỉnh và cấp 

quà tới các đối tượng chính sách 

1.1. Đối tượng, mức quà 

* Quà của Trung ương 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-SLĐTBXH ngày 06/01/2022 của Sở 

Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về việc Hướng dẫn tặng quà Chủ tịch 

nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

* Quà của Tỉnh Vĩnh Phúc  

Thực hiện theo Kế hoạch số 1/KH-SLĐTBXH ngày 04/01/2022 của Sở 

Lao động – TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về Chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

và Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 13/01/2022 của Sở Lao động – 

TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về việc thăm hỏi và tặng quà đối tượng chính sách 

người có công, cứu trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

1.2. Hình thức và thời gian cấp quà 

UBND các xã, phường tiếp nhận và tổ chức cấp quà của Trung ương và 

của tỉnh Vĩnh Phúc tới các đối tượng, hoàn thành cấp quà xong trước ngày 

25/01/2022 ( tức là ngày 23  tháng Chạp năm Tân Sửu). 

2. Thành phố tổ chức các đoàn lãnh đạo đến thăm, chúc Tết, tặng quà 

các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, đối tượng chính sách và gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  

2.1. Lãnh đạo thành phố đi thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, cơ sở 

tôn giáo (có Chương trình riêng) 
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2.2. Lãnh đạo thành phố đi cùng đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm và 

tặng quà 02 gia đình chính sách tiêu biểu 

* Đối tượng:  

- Mẹ VNAH Nguyễn Thị Mứt hiện nay đang ở tại phường Đồng Tâm. 

- Ông Nguyễn Văn Luận – Cán bộ lão thành Cách mạng hiện nay đang ở 

tại phường Liên Bảo. 

*  Thời gian: Theo Chương trình của tỉnh. 

2.3. Lãnh đạo thành phố đến thăm và tặng quà gia đình chính sách và 

đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

* Đối tượng:  

- Đối tượng chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (30 người); 

- Người cao tuổi 100 tuổi được chúc thọ (16 cụ). 

* Mức quà: Mỗi gia đình 01 suất quà trị giá  2,5 triệu đồng (2 triệu đồng 

tiền mặt và 0,5 triệu đồng tiền quà). 

* Số lượng dự kiến: 46 người (có danh sách đối tượng kèm theo). 

* Kinh phí dự kiến: 115 triệu đồng. 

* Thời gian: Dự kiến hoàn thành xong trước ngày 25/01/2022 (tức là 

ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu). 

2.4. Thành phố tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn  

* Đối tượng và số lượng dự kiến:  

Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (67 người); 

* Mức quà: 1.000.000 đồng/hộ (tiền mặt). 

* Kinh phí dự kiến: 67 triệu đồng. 

* Hình thức và thời gian tặng quà: UBND các xã, phường tiếp nhận và 

tổ chức cấp quà của thành phố tới các đối tượng, hoàn thành cấp quà xong 

trước ngày 25/01/2022 (tức là ngày 23  tháng Chạp năm Tân Sửu). 

2.5. Thành phố tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn  

* Đối tượng và số lượng dự kiến: 

Công nhân đang thường trú tại thành phố có hoàn cảnh khó khăn (10 người); 

* Mức quà: 1.000.000 đồng/hộ (tiền mặt). 

* Kinh phí dự kiến: 10 triệu đồng. 

* Hình thức và thời gian tặng quà: UBND các xã, phường tiếp nhận và 

tổ chức cấp quà của thành phố tới các đối tượng, hoàn thành cấp quà xong 

trước ngày 25/01/2022 (tức là ngày 23  tháng Chạp năm Tân Sửu). 
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2.6. Thành phố tặng quà cho đối tượng chính sách 

* Đối tượng và số lượng dự kiến: 

- Hộ cận nghèo không thuộc đối tượng được nhận quà của tỉnh, trung 

ương (thời điểm điều tra tháng 12/2021: 184 hộ; 

- Đối tượng bảo trợ xã hội không thuộc đối tượng được nhận quà của tỉnh, 

Trung ương (đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng thời điểm tháng 

12/2021): 2.366 người; 

- Người cao tuổi 90 tuổi được chúc thọ: 121 cụ. 

* Mức quà: Mỗi hộ cận nghèo/đối tượng BTXH/người cao tuổi 90 tuổi 

được nhận 01 suất quà là 500.000 đồng (tiền mặt). 

* Kinh phí dự kiến: 1.345,5 triệu đồng. 

* Hình thức và thời gian tặng quà: 

UBND các xã, phường tiếp nhận và tổ chức cấp quà của thành phố tới các 

hộ và các đối tượng, hoàn thành cấp quà xong trước ngày 25/01/2022 (tức là 

ngày 23  tháng Chạp năm Tân Sửu). 

2.7. Thành phố tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (Thực hiện theo 

Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2021 - 2030) 

* Đối tượng và mức quà (tiền mặt): 

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng: 1.000.000đ/ trẻ em. 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác: 500.000đ/ trẻ em. 

* Số lượng dự kiến:  

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng: 41 trẻ em; 

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác: 188 trẻ em.  

* Kinh phí dự kiến: 135 triệu đồng. 

* Hình thức và thời gian tặng quà: 

UBND các xã, phường tiếp nhận và tổ chức cấp quà của thành phố tới các 

trẻ em, hoàn thành cấp quà xong trước ngày 25/01/2022 (tức là ngày 23 tháng 

Chạp năm Tân Sửu). 

Lưu ý: Mỗi người cao tuổi (được chúc thọ 90 tuổi, 100 tuổi)/đối tượng 

BTXH/trẻ em có HCĐB chỉ được nhận 01 suất quà của thành phố. Nếu người 

cao tuổi/đối tượng BTXH/trẻ em thuộc từ 02 nhóm đối tượng trở lên thì chỉ 

được nhận 01 suất quà có giá trị cao hơn.  

II. LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM  CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ. 

1. Địa điểm và thời gian tổ chức: 

- Tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc: (Theo Chương trình của tỉnh) 

- Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên: Thực hiện sau Lễ dâng 

hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ của tỉnh. 

2. Chương trình: Có thông báo Chương trình riêng. 
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3. Thành phần tham dự: 

3.1. Lễ Dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng 

niệm liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Đoàn của tỉnh: Theo thông báo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đoàn của Thành phố: Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, 

Thường trực UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ,  các đồng chí trong Ban thường 

vụ Thành ủy, trưởng các phòng, ban, đơn vị, các đoàn thể của thành phố. Các 

đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các xã, phường. 

3.2. Lễ viếng các anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố: 

- Thành phố: Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực 

UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành 

ủy, trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị, các đoàn thể của thành phố. 

- Các xã, phường: Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch 

UBND, Chủ tịch UB MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. 

4. Kinh phí dự kiến: 47 triệu đồng (đã có dự toán). 

III. VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HÓA ĐỂ CHĂM LO TẾT CHO CÁC 

ĐỐI TƯỢNG GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG 

Tổ chức phát động Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc 

da cam” để trợ giúp đối tượng yếu thế đặc biệt khó khăn, “không để ai không 

có Tết”. Triển khai tốt Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một 

địa chỉ nhân đạo”, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu 

các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo 

cấp ủy, chính quyền địa phương đăng ký, kêu gọi vận động, trợ giúp được 01 

đến 02 “địa chỉ nhân đạo”. 

UBND các xã, phường có trách nhiệm xác định đúng đối tượng, cung cấp 

danh sách, địa chỉ, điều kiện hoàn cảnh của đối tượng cho Ủy ban MTTQ Việt 

Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố, đồng thời phối hợp và bảo đảm điều kiện 

thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ thành phố trong 

công tác vận động nguồn lực, trợ giúp đảm bảo công khai, minh bạch, tránh 

chồng chéo, thực hiện hiệu quả công tác chăm lo tết cho các đối tượng góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững. 

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Quà của tỉnh và Trung ương: từ Ngân sách tỉnh và Trung ương. 

2. Quà của thành phố và Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt 

sĩ: từ nguồn đảm bảo an sinh xã hội của thành phố. 

Tổng kinh phí dự kiến: 1.709,5 triệu đồng (có dự trù kinh phí kèm theo). 

Số kinh phí đề nghị cấp bổ sung do nhiệm vụ phát sinh là khoảng 1.300 triệu đồng. 

3. Các hoạt động hỗ trợ khác: từ nguồn vận động xã hội hóa. 
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D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng  HĐND - UBND thành phố 

Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch 

COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong dịp trước, trong Tết 

Nguyên đán; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc đánh giá theo các Bộ tiêu chí 

an toàn phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực 

phẩm; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc 

thực hiện chính sách khám chữa bệnh của đối tượng chính sách, người có 

công, người nghèo có bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế; nâng cao trách nhiệm 

quản lý giá thuốc chữa bệnh, dịch vụ y tế đối với các nhà thuốc đang hoạt 

động kinh doanh trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền. 

- Chủ trì tham mưu với UBND thành phố xây dựng Chương trình thăm, 

chúc Tết các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo; chuẩn bị quà tặng và các điều 

kiện cần thiết để lãnh đạo thành phố đi thăm và tặng quà. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động – TB&XH tham mưu với UBND 

thành phố xây dựng Chương trình thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn và Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt 

sĩ tỉnh Vĩnh Phúc và nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên. 

- Thông báo Chương trình thăm hỏi, tặng quà, Lễ dâng hương tại Đài 

tưởng niệm Liệt sĩ của tỉnh và viếng nghĩa trang của Tỉnh, thành phố, viết giấy 

mời; bố trí xe để các đoàn đi thăm, tặng quà và chúc Tết; 

- Chủ trì phối hợp với  UBND phường Khai Quang bố trí đủ nhân viên 

phục vụ trong ngày dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang 

liệt sĩ thành phố. 

2. Phòng Lao động-TB&XH thành phố 

- Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Tổ chức các hoạt 

động thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách xã 

hội; Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thành phố xây dựng Chương 

trình thăm, tặng quà gia đình chính sách và dâng hương tưởng niệm các anh 

hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc và nghĩa trang liệt sĩ thành 

phố Vĩnh Yên.  

- Lập dự trù kinh phí thăm và tặng quà các đối tượng chính sách và trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt; kinh phí tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh 

hùng liệt sĩ. 

- Chuẩn bị quà của các đối tượng chính sách, gia đình gặp khó khăn. 
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- Chuẩn bị lễ, hương, hoa, lời điếu, làm công tác tổ chức tại Đài tưởng 

niệm liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang liệt sĩ thành phố. 

- Thực hiện tốt đầy đủ và kịp thời các chính sách xã hội thuộc lĩnh vực 

của ngành quản lý. Tập trung rà soát, xử lý các trường hợp hồ sơ còn vướng 

mắc, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, 

trợ giúp xã hội, tranh chấp lao động hạn chế xảy ra ngừng việc tập thể, không 

để xảy ra thắc mắc trong nhân dân; 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nắm bắt tình hình lao động, 

sử dụng lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát 

hiện và đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các 

doanh nghiệp thuộc thành phố; hỗ trợ tư vấn cho người lao động, người sử 

dụng lao động các chính sách pháp luật về lao động, các biện pháp giữ chân 

người lao động, động viên người lao động sau khi nghỉ tết quay trở lại làm 

việc. 

Tham mưu tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

thành phố và Sở Lao động – B&XH theo quy định. 

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND và phòng Lao động – TB&XH 

để chuẩn bị tốt các nội dung công việc phục vụ cho lễ dâng hương tại Đài 

tưởng niệm liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang liệt sĩ thành phố. 

Phối hợp với phòng Lao động – TB&XH và UBND các xã, phường để 

làm tốt công tác thu gom người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố. 

4. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố 

Chỉ đạo đơn vị cung ứng dịch vụ Đô thị thực hiện tốt việc tu bổ, chính 

trang, vệ sinh và các điều kiện cần thiết khác tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh 

Vĩnh Phúc, Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên và Nghĩa trang Liệt sĩ 

thành phố Vĩnh Yên.  

Yêu cầu tất cả các công việc phục vụ cho lễ dâng hương tại Đài tưởng 

niệm liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang liệt sĩ thành phố phải chuẩn bị xong trước 16 

giờ ngày 24/01/2022 (tức là ngày 22  tháng Chạp năm Tân Sửu). 

5. Phòng Văn hóa – TT và Trung tâm Văn hóa – TT&TT thành phố 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân và các đối 

tượng được biết về trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với nhân dân; đồng 

thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố 

hưởng ứng phong trào toàn dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tết 

vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, 

mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trợ giúp người nghèo, người có 

hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm. 

Tuyên truyền chủ trương chính sách chung của Đảng, Nhà nước và các 

hoạt động của tỉnh, thành phố trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh 
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thần đến các đối tượng chính sách xã hội, người lao động gặp khó khăn để mọi 

người dân đều biết đến chính sách đồng thời thể hiện tính công khai, minh 

bạch trong công tác tổ chức thực hiện chính sách. 

Chủ trì phối hợp với phòng Lao động - TBXH và các phòng ban liên quan 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc đưa tin, ghi hình các đoàn lãnh đạo 

thành phố thăm, tặng quà, lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại 

Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh, nghĩa trang liệt sĩ thành phố và các hoạt động nhân 

dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Chuẩn bị Ắc quy, Amply, loa đài, băng nhạc Chiêu hồn tử sĩ để phục vụ lễ 

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Chủ trì phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH và các phòng, ban, đơn vị 

lập dự trù kinh phí, đảm bảo cấp kinh phí kịp thời để tổ chức các hoạt động phục 

vụ  thăm, tặng quà và tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. 

7. Phòng Kinh tế thành phố 

Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, 

phối hợp giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động 

trong dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trước, trong, sau Tết 

Nguyên đán. Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh để kịp thời 

có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trong dịp Tết nguyên 

đán Nhâm dần 2022. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị 

trường, đảm bảo các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, không để tình 

trạng thiếu hàng, sốt giá. 

8. Các phòng, ban, đơn vị liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối 

tượng do đơn vị đề xuất; Chủ động kêu gọi, tổ chức thăm hỏi động viên và 

tặng quà cho các đối tượng liên quan theo tinh thần xã hội hóa trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

9. Ban chỉ huy Quân sự thành phố 

Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ về phòng, 

chống dịch Covid -19 trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch Covid 

- 19 nhất thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán; 

Bố trí tiêu binh để phục vụ Lễ viếng các anh hùng Liệt sĩ đảm bảo thời 

gian, nghi thức theo qui định. 
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10. Công an thành phố 

Tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên 

địa bàn thành phố đặc biệt là tại buổi lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng 

Liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm tỉnh và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố . 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố  

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp liên quan tổ chức 

vận động các doanh nghiệp, các tô chức, cá nhân ủng hộ, trợ giúp các hoạt động 

“Đền ơn đáp nghĩa”; vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình, doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các quỹ 

an sinh xã hội khác; nhân dân góp công, góp của phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hồ trợ 

tiền và quà Tết của các đối tượng người có công, đối tượng xã hội, trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo, lao động nghèo, công nhân nghèo 

để tạo thêm điều kiện cho các hộ đón tết, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây 

dựng xã hội công bằng dân chủ, văn minh và “không ai bị bỏ lại phía sau”. 

Chủ động thực hiện hỗ trợ các đối tượng đảm bảo chính xác và phù hợp 

với nguồn lực huy động. 

12. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố 

Chủ động hỗ trợ các đơn vị, đề xuất mức hỗ trợ phù hợp với nguồn lực 

huy động được. Đề nghị UBND thành phố và các đơn vị liên quan chung tay 

hỗ trợ đối với trường hợp công nhân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, vận động các 

doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền thưởng và các chế độ kịp thời cho người 

lao động, đảm bảo trước Tết Nguyên đán; tham gia phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa”, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết 

Nguyên đán. 

Căn cứ Kế hoạch số 146/KH ngày 10 năm 2021 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho người lao động phù hợp 

địa bàn và quy định phòng chống dịch Covid-19 của địa phương . 

Tăng cường vận động doanh nghiệp và nguồn xã hội hóa cũng như 

phân bô nguồn tài chính Công đoàn tại từng cấp để thực hiện công tác chăm lo 

tết cho người Lao động 

Chủ động nắm bắt tình tình đời sống của người lao động, phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kiểm tra, giám sát người sử 

dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền 

lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm 

bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản. 

Tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm 

lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết. Triển khai các 
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biện pháp phát hiện, ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công trái luật phát 

sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an 

ninh trật tự tại địa phương. 

Chủ động nắm số lượng người lao động có nhu cầu về quê nghỉ Tết để 

đề xuất tổ chức các hình thức đưa người lao động về quê ăn Tết đảm bảo đúng 

đối tượng, chu đáo, an toàn; Đồng thời động viên người lao động sớm quay trở 

lại sản xuất ngay sau khi nghỉ Tết nhằm thúc đấy sản xuất kinh doanh, phục 

hồi kinh tế. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 

mất việc, thu nhập không ổn định 

Chủ trì nắm bắt tình hình lao động, sử dụng lao động, chế độ tiền lương, 

tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp đảm bảo 

quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp thuộc thành phố; hỗ trợ tư 

vấn cho người lao động, người sử dụng lao động các chính sách pháp luật về 

lao động, các biện pháp giữ chân người lao động, động viên người lao động sau 

khi nghỉ tết quay trở lại làm việc. 

13. Các đoàn thể và tổ chức Hội thuộc thành phố 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, 

của tỉnh và thành phố đối với các đối tượng chính sách.  

Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Đền 

ơn – đáp nghĩa”, “Tương thân – tương ái” giúp cho mọi người dân đều có Tết, 

đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn và người cao tuổi. 

14. Hội Chữ Thập đỏ thành phố 

Giao Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức phát động Phong trào “Tết vì 

người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” để trợ giúp đối tượng yếu thế đặc 

biệt khó khăn, “không để ai không có tết”. Triển khai tốt Cuộc vận động “Mỗi 

tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phát huy tính tiên phong, 

gương mẫu của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... 

đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đăng ký, kêu 

gọi vận động, trợ giúp được 01 đến 02 “địa chỉ nhân đạo”. Căn cứ nguồn lực đã 

huy động chủ động xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp và kịp thời để tất cả 

mọi người, mọi nhà đều được vui đón Tết. 

15. UBND các xã, phường 

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây: 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19 

trên địa bàn, tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó, đồng bộ các biện, 

pháp phòng, chống dịch Covid - 19 nhất thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán; 

- Chịu trách nhiệm về việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của 

người dân trên địa bàn phụ trách. Tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của 
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các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người có công với 

cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt, người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID -19, đồng bào dân tộc thiểu số ...) để có giải pháp 

thực hiện hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022, 

không để người dân bị thiếu đói, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các 

tầng lớp nhân dân nhất là các đối tượng chính sách trên địa bàn đều được no, 

ấm, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, an toàn. 

- Phân công lãnh đạo phụ trách các thôn, tổ dân phố, nằm tình hình đời 

sống người dân, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị liên quan trong việc 

hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra việc thực hiện chi trả, hỗ 

trợ các chế độ cho các đối tượng chính sách, giải quyết trực tiếp, kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh; kiểm tra việc rà soát, lập danh sách 

đảm bảo đúng đối tượng, mức quà và nguồn kinh phí hỗ trợ.  

- Chỉ đạo phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương và gia đình của 

người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi ở tuổi: 70 tuổi, 

75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi và 95 tuổi và trên 100 tuổi đảm bảo trang trọng tiết 

kiệm phù hợp tập quán địa phương. Tùy tình hình thực tế tại địa phương để tổ 

chức đi thăm và tặng quà tại nhà người cao tuổi hoặc tổ chức mời về điểm tập 

trung tại Nhà văn hoá khu, phường hoặc Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng 

đồng… đảm bảo chu đáo, trang trọng, vui vẻ, tiết kiệm, chú trọng nhiều đến 

yếu tố văn hóa, tinh thần cho các cụ. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo chất lượng nguồn cung ứng 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trước, trong, sau Tết 

Nguyên Đán; thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

mất an toàn, vệ sinh lao động... đồng thời nắm chắc tình hình đời sống của 

người lao động, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp 

thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các 

doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ bỏ trốn hoặc 

giải thể, phá sản; hỗ trợ tư vấn cho người lao động, người sử dụng lao động các 

chính sách pháp luật về lao động, các biện pháp giữ chân người lao động, động 

viên người lao động sau khi nghỉ tết quay trở lại làm việc. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để làm tốt công tác thu gom 

người lang thang xin ăn trên địa bàn. 

- Lập danh sách đối tượng đề nghị tặng quà của thành phố (theo mẫu gửi 

kèm) đảm bảo chính xác, tránh bỏ sót, tránh trùng lặp đối tượng. Gửi công văn 

và danh sách đề nghị tặng quà về UBND thành phố (qua phòng Lao động – 

TB&XH) trước ngày 18/01//2022.  

- Tổ chức tiếp nhận quà của thành phố, của tỉnh và Trung ương, căn cứ 

vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức cấp quà tới đối tượng đảm bảo 
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trang trọng, chu đáo thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối 

với người có công và các đối tượng xã hội, đồng thời đảm bảo các qui định về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện cấp quà xong trước ngày 

25/01/2022 ( tức là ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu) và báo cáo kết quả thực 

hiện (theo mẫu gửi kèm) về UBND thành phố (qua phòng Lao động – TB&XH) 

trước ngày 29/01/2022. 

- Thông báo tới gia đình đối tượng được lãnh đạo đến thăm và bố trí 

người đưa đoàn lãnh đạo của thành phố đến các gia đình theo Kế hoạch. 

- UBND phường Khai Quang: Bố trí người châm và đưa hương tại Đài 

tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà tưởng niệm Liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên 

và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vĩnh Yên. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội; Lễ dâng hương 

tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường 

chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện tốt kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành uỷ, HĐND, UBND TP (b/c); 

- Sở Lao động-TBXH (b/c); 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, Lao động - TB&XH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đào Văn Quyết 
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