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KẾ HOẠCH 

Đi dâng hương, thăm và tặng quà nhân dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức đi dâng hương tại một số nghĩa trang liệt sĩ, khu 

di tích; đến thăm, tặng quà đơn vị nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, đối tượng 

bảo trợ xã hội và các gia đình người có công tiêu biểu. Kế hoạch cụ thể như sau: 

1. Tổ chức Đoàn đi dâng hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ, các nghĩa 

trang, khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh 

Đúng 7h30’ ngày 05/02/2021 (ngày 24/12 năm Canh Tý). Trân trọng kính 

mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu tập trung làm lễ dâng hương tại Khu 

Lưu niệm Bác Hồ (thành phố Hà Tĩnh); sau đó chia làm 02 Đoàn như sau:  

1.1. Đoàn thứ nhất: Đi dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, Khu lưu 
niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - 

Trưởng Đoàn. 

- Đồng chí Trần Tú Anh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

HĐND tỉnh. 

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh. 

- Đồng chí Trần Báu Hà, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Trương Thanh Huyền, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Lê Khắc Thuyết, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. 

- Đồng chí Dương Tất Thắng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh. 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu , UVBCH Đảng bộ tỉnh, PCT UBND tỉnh. 

- Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

- Đại diện Thường trực Thành ủy, Huyện uỷ, Phòng LĐ-TB&XH thành phố 

Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên có mặt tại các điểm dâng hương trên địa bàn để tham 

gia cùng với Đoàn. 

Phân công nhiệm vụ: 

- Bộ CHQS tỉnh giao Ban CHQS Huyện Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh 

bố trí tiêu binh. 
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Khu Lưu niệm Bác 

Hồ tại thành phố Hà Tĩnh, Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập chuẩn bị 

hương, vòng hoa tươi, mâm ngũ quả, chương trình và người dẫn lễ. 

- UBND thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị hương, vòng hoa tươi, mâm ngũ quả, 

chương trình và người dẫn lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp BCH Bộ đội biên phòng 

tỉnh liên hệ Ban Quản lý Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chuẩn bị hương, 

vòng hoa tươi, mâm ngũ quả dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

- Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị chương trình và người dẫn lễ Khu mộ Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp. 

Bố trí phương tiện: Ngoài xe của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh 

ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh mỗi đơn 

vị bố trí 01 xe 07 chỗ ngồi; Văn phòng UBND tỉnh bố trí 02 xe 07 chỗ ngồi để các 

đại biểu đi xe chung. 

1.2. Đoàn thứ hai: Đi dâng hương Khu di tích Lý Tự Trọng, Khu di tích 

Ngã 3 Đồng Lộc, Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, Nghĩa trang liệt sĩ Nầm huyện 
Hương Sơn. 

Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn. 

- Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Đồng chí Võ Hồng Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Trần Nhật Tân, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh. 

- Đồng chí Hà Văn Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban TG Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Hà Văn Trọng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Lê Hồng Nhân, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh. 

- Đồng chí Trần Văn Kỳ, UVBCH Đảng bộ tỉnh, PCT HĐND tỉnh. 

- Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, UVBCH Đảng bộ tỉnh, PCT UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Tỉnh Đoàn. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy và Phòng LĐ-TB&XH các huyện: Thạch 

Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn có mặt tại các điểm dâng hương trên địa bàn 

để tham gia cùng với Đoàn. 

Phân công nhiệm vụ: 

- Bộ CHQS tỉnh giao Ban CHQS các huyện bố trí tiêu binh. 

- UBND huyện Hương Sơn, BQL Khu di tích Lý Tự Trọng, BQL Khu di 

tích Ngã ba Đồng Lộc, BQL Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú chuẩn bị hương, vòng 

hoa tươi, mâm ngũ quả, chương trình và người dẫn lễ. 

Bố trí phương tiện: Ngoài xe của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mỗi đơn vị bố trí 01 

xe 7 chỗ ngồi, Văn phòng UBND tỉnh bố trí 02 xe 07 chỗ ngồi và 01 xe 15 chỗ ngồi 

để các đại biểu đi xe chung. 
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2. Chương trình các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi và tặng quà gia 

đình người có công tiêu biểu tại các huyện, thành phố, thị xã (Thời gian đi thăm, 

tặng quà bắt đầu từ ngày 18/01/2021 đến ngày 05/02/2021 (thời gian cụ thể do 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh bố trí): 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 

Đồng chí Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh đi thăm, tặng quà các gia 

đình người có công tiêu biểu tại thành phố Hà Tĩnh. 

- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Đồng chí 

Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình người có 

công tiêu biểu tại huyện Kỳ Anh. 

- Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 

Đồng chí Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đi thăm, tặng quà 

các gia đình người có công tiêu biểu tại TX Hồng Lĩnh. 

- Đồng chí Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đi 

thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Hương Sơn.  

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi 

thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại thị xã Kỳ Anh. 

- Đồng chí Hà Văn Trọng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các 

gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Thạch Hà. 

- Đồng chí Võ Hồng Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đi thăm, tặng quà các 

gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Nghi Xuân. 

- Đồng chí Trần Báu Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà 

các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Can Lộc. 

- Đồng chí Trương Thanh Huyền, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đi thăm, 

tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Đức Thọ. 

- Đồng chí Hà Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi thăm, tặng 

quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Cẩm Xuyên. 

- Đồng chí Trần Nhật Tân, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đi thăm, tặng quà các gia 

đình người có công tiêu biểu tại huyện Vũ Quang. 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đồng chí Lê Khắc 

Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu 

biểu tại huyện Hương Khê. 

- Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Bí thư Đảng ủy khối các DQ và DN tỉnh đi 

thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Lộc Hà. 

Giao mỗi huyện, thành phố, thị xã chọn từ 03 đến 05 gia đình người có công 

tiêu biểu để lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà. 

3. Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa 

trang Liệt sĩ đường 9 tỉnh Quảng trị: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện. 

4. Đi chúc Tết và tặng quà các đơn vị nuôi dưỡng thương binh, bệnh 

binh tại tỉnh Nghệ An (thời gian đi cụ thể do đồng chí Trưởng đoàn bố trí): 

Trân trọng kính mời: Đ/c Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng 

đoàn) và đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  
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5. Đi chúc Tết và tặng quà các đơn vị trong tỉnh  

Thời gian: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 05/02/2021. Thời gian cụ thể do 
các đồng chí lãnh đạo tỉnh bố trí. 

Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo: 

UBMTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi thăm và tặng quà tại 

Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, Tư vấn GDNN, phục hồi chức 

năng cho người khuyết tật tỉnh; Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy 

nghề, xông hơi giải độc cho nạn nhân CĐDC ĐIOXIN tỉnh:                                                    

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo: 

UBMTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi thăm và tặng quà tại Trung 

tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; Làng trẻ em mồ côi tỉnh. 

6. Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công theo các mục nêu trên, Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị quà để tặng tại các đơn vị 

nuôi dưỡng, Khu di tích, Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ, đối tượng người có 

công tiêu biểu; khâu nối với các đơn vị, địa phương và phân công lãnh đạo, cử cán 

bộ cùng đi thăm, tặng quà với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị, liên hệ với các đồng chí 

Lãnh đạo tỉnh được mời đi thăm, tặng quà để phối hợp thực hiện. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử phóng viên liên hệ để 

cùng đi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. 

- Văn phòng cơ quan có các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi chúc tết và tặng quà 

liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận quà (bắt đầu từ ngày 

18/01/2021); đón phóng viên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

đồng thời khâu nối, phối hợp với các đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

để chuẩn bị cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời. 

Lưu ý: Về trang phục đi dâng hương, đề nghị các đại biểu: Mặc comle, thắt 
cà vạt đối với nam; mặc áo dài truyền thống hoặc áo vét công sở đối với nữ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

-  Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các đơn vị, địa phương được phân công, giao n/v; 

- Các đơn vị, địa phương được đến tặng quà; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Các phòng, Trung tâm TT-TH-CB; 

- Lưu: VT, TH, VX2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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