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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số: 22  /KH-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 01 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH  
Phân công Lãnh đạo Sở, Trƣởng, phó phòng và cán bộ tham gia dâng 

hƣơng, thăm, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 

 
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND tỉnh ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh 

tổ chức dâng hương, thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; 
Giám đốc Sở phân công các đồng chí Lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó phòng và cán bộ 
tham gia cùng lãnh đạo tỉnh tham gia dâng hương, thăm và tặng quà, như sau:   

1. 07h30 ngày 31/01/2019 (ngày 26/12 năm Mậu Tuất): Tổ chức 02 
đoàn đi dâng hƣơng các khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh: 

* Đoàn thứ Nhất: Đi dâng hương Khu lưu niệm Bác Hồ tại thành phố 
Hà Tĩnh, Nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy 
Tập, Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

- Đ/c Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc, Lê Thị Mai 
Hoa - Phó giám đốc; Phạm Văn Công - Trưởng phòng NCC, Ngô Thị Kiều 
Oanh - CV Phòng NCC. 

- Thời gian: 07h15 ngày 31/01/2019 (ngày 26/12 năm Mậu Tuất): Các 
thành phần có mặt tại Khu lưu niệm Bác Hồ. 

Giao Phòng NCC liên hệ các đơn vị có liên quan để chuẩn bị hương, vòng 
hoa tươi, mâm ngũ quả, chương trình và người dẫn lễ tại nghĩa trang liệt sỹ Núi 
Nài, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; chuẩn bị quà để tặng BQL các di tích. 
Văn phòng bố trí phương tiện, liên hệ với phóng viên Báo, Đài PTTH. 

* Đoàn thứ Hai: Đi dâng hương Khu di tích đồng chí Lý Tự Trọng, Khu 
di tích Ngã 3 Đồng Lộc, Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, Nghĩa trang liệt sỹ 
Nầm huyện Hương Sơn. 

- Đ/c Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 
Trưởng đoàn. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Võ Xuân Linh - Phó Giám đốc; Nguyễn 
Xuân Thông - Phó Giám đốc; Phan Xuân Thắng và Đinh Thị Thùy Dương - CV 
phòng NCC.  

Giao Phòng NCC liên hệ các đơn vị có liên quan để chuẩn bị hương, vòng 
hoa tươi, bố trí tiêu binh, người dẫn chương trình và chuẩn bị quà. Văn phòng bố 
trí phương tiện, liên hệ với phóng viên Báo, Đài PTTH. 

- Thời gian: 07h15 ngày 31/01/2019 (ngày 26/12 năm Mậu Tuất): Xuất 
phát tại Văn phòng Đoàn ĐBQH- HĐND và UBND tỉnh. 

2. Dâng hƣơng, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Trƣờng Sơn, Nghĩa 
trang liệt sỹ đƣờng 9 tỉnh Quảng trị: 
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- Đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Trưởng đoàn. 
Tham gia cùng đoàn: Các đồng chí Phó giám đốc Sở, Trưởng hoặc Phó 

phòng, Thủ trưởng hoặc Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các thành phần 
liên quan. 

Giao Phòng Người có công chủ trì, chuẩn bị vòng hoa, hương, lễ vật, tiền 
vàng giấy áo, mời Thầy hành lễ, quà tặng Ban quản lý, quà của Thầy hành lễ và 
đi tiền trạm. Văn phòng phối hợp Phòng người có công liên hệ phóng viên Báo, 
Đài PTTH tỉnh; bố trí phương tiện, phục vụ ăn, nghỉ cho Đoàn theo quy định. 

Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu kinh phí và thực hiện, hướng dẫn 
thanh quyết toán theo quy định. 

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và BTXH chuẩn bị xe 16 chỗ. 
- Thời gian: 05h00 ngày 26/01/2019 (ngày 21/12 năm Mậu Tuất), xuất phát 

tại Văn phòng Sở. 
3. Thăm và tặng quà các gia đình ngƣời có công tiêu biểu tại các 

huyện, thành phố, thị xã: 
- Đ/c Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh và đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí 
thư Thành ủy Hà Tĩnh đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại 
thành phố Hà Tĩnh. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc, Nguyễn Hữu 
Hường - Trưởng phòng Phòng chống TNXH. 

- Đ/c Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và 
Đ/c Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Vũ 
Quang. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc, Nguyễn Văn 
Đức - Phó Chánh thanh tra. 

- Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh và đ/c Nguyễn Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng 
đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu 
biểu tại huyện Thạch Hà. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Võ Xuân Linh - Phó Giám đốc, Đặng Công 
Nam - Phó Chánh Văn phòng. 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện 
Hương Sơn. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Võ Xuân Linh - Phó Giám đốc, Đào 
Quang Hưng - Chánh Thanh tra 

- Đ/c Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại thị xã Kỳ 
Anh. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc, Nguyễn 
Văn Đức- Phó Chánh Thanh tra. 
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- Đ/c Hà Văn Thạch - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Nghi 
Xuân. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Xuân Thông -Phó giám đốc, Đặng 
Văn Dũng - Trưởng phòng Lao động- Việc làm. 

- Đ/c Nguyễn Thị Gái - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại 
huyện Đức Thọ. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Xuân Thông -Phó giám đốc, Nguyễn 
Thị Hải Linh- Chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp. 

- Đ/c Phan Cao Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân 
vận Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện 
Cẩm Xuyên. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Võ Xuân Linh - Phó giám đốc, Lê Thị 
Thương - Chuyên viên Phòng Người có công. 

- Đ/c Trần Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh đi tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện 
Lộc Hà. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc, Phan 
Xuân Thắng- Chuyên viên Phòng Người có công. 

- Đ/c Lê Văn Sao - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đi 
thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Kỳ Anh. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Xuân Thông -Phó giám đốc, 
Phạm Văn Công – Trưởng phòng Người có công. 

- Đ/c Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại TX Hồng Lĩnh. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Võ Xuân Linh - Phó giám đốc, Nguyễn 
Xuân Thái -Trưởng phòng BTXH-TE-BĐG 

- Đ/c Võ Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội 
chính Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện 
Hương Khê. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Xuân Thông - Phó giám đốc, Võ 
Thị Linh Nhâm - Phó phòng Lao động - Việc làm. 

- Đ/c Võ Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, tặng 
quà các gia đình người có công tiêu biểu tại huyện Can Lộc. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Lê Thị Mai Hoa - Phó giám đốc, Ngô Thị 
Tâm Tình - Phó trưởng phòng KH-TC. 

Thời gian: Từ ngày 21/01/2019 - 30/01/2019 (ngày 16/12 - 25/12 năm Mậu 
Tuất), thời gian cụ thể do các đồng chí lãnh đạo tỉnh bố trí. 

Các đồng chí được phân công bố trí chu đáo theo lịch trình của lãnh đạo 
tỉnh, chủ động liên hệ phóng viên Báo, Đài PTTH cùng đi; Văn phòng bố trí 
phương tiện.  

 Phòng Người có công chuẩn bị quà tặng người có công tiêu biểu; liên hệ 
phối hợp Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện. 
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4. Đi chúc Tết và tặng quà các đơn vị nuôi dƣỡng thƣơng binh, bệnh 
binh tại tỉnh Nghệ An: 

Đ/c Đặng Ngọc Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn 
và đại diện: Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Lãnh 
đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Thời gian: Từ ngày 21/01/2019 - 30/01/2019 (ngày 16/12 - 25/12 năm Mậu 
Tuất). Thời gian cụ thể do các đồng chí lãnh đạo tỉnh bố trí. 

Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc, Phạm Văn 
Công - Trưởng phòng NCC, Đinh Thị Thùy Dương - CV Phòng NCC.  

Giao Phòng Người có công chuẩn quà tặng các đơn vị. Văn phòng bố trí 
phương tiện, liên hệ phóng viên Báo, Đài PTTH cùng đi. 

5. Đi chúc Tết và tặng quà các đơn vị trong tỉnh (Trung tâm Điều 
dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội, Làng trẻ em mồ côi, Trung tâm Dạy 
nghề - GTVL cho người tàn tật, Trung tâm Phục hồi chức năng, phòng chống 
độc Hội Nạn nhân chất độc da cam; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục 
LĐXH): 

Đ/c Đặng Quốc Vinh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo: Ủy ban 
UBMTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Thời gian: 21/01/2019 - 30/01/2019 (ngày 16/12 - 25/12 năm Mậu Tuất), 
thời gian cụ thể do các đồng chí lãnh đạo tỉnh bố trí. 

- Tham gia cùng đoàn: Đồng chí Nguyễn Trí Lạc- Giám đốc, Võ Xuân Linh 
- Phó Giám đốc; Phan Xuân Thắng- Chuyên viên Phòng NCC.  

Giao Phòng Người có công chuẩn quà tặng các đơn vị. Văn phòng bố trí 
phương tiện, liên hệ phóng viên Báo, Đài PTTH cùng đi. 

Trên đây là Kế hoạch phục vụ lãnh đạo tỉnh đi dâng hương, tặng quà nhân 
dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019; các tập thể, cá nhân được phân công chủ 
động tham mưu, triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở các khó khăn, 
vướng mắc (nếu có). 

Các đồng chí Phó giám đốc, trưởng, phó các phòng chuyên môn phụ trách 
các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình 
tặng quà, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương được phân công phụ trách và 
địa bàn nơi cư trú, báo cáo giám đốc Sở (qua Văn phòng) để phối hợp, xử lý./. 

  
 

  Nơi nhận: 
- Như thành phần được phân công; 

- Giám đốc, các Phó GĐ; 

- Các phòng, ban văn phòng Sở; 

- BBT Website; 

- Lưu: VT, VP. 

                                        GIÁM ĐỐC  

 

 

  
                                    Nguyễn Trí Lạc 
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