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Số:      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Văn Quan, ngày năm 202

KẾ HOẠCH
ổ chức tặng quà cho người mù có hoàn cảnh đặc biệt

hân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 06/HBTNKT BVQTE ngày 10/01/2022 của Hội Bảo 
trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn về thăm, tặng quà ết 
cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp tết Nguyên 
đán Nhâm Dần năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan xây dựng Kế hoạch tổ chức tặng qùa cho 
người mù có hoàn cảnh đặc biệt hân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Nhằm động viên, đỡ người mù có hoàn cảnh khó khăn được đón một 
cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Tiếp tục vận động các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, cá nhân hảo tâm 
chung tay hỗ trợ người khuyết tật nói chung và người mù có hoàn cảnh khó khăn 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng và số lượng tặng

Đối tượng: Người mù có hoàn cảnh đặc biệt.

Số lượng: UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn và Câu lạc bộ thắp sáng niềm tin tỉnh 
trao tặng 30 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. UBND huyện Văn Quan tiến hành 
phân bổ cho , thị trấn như sau:

+ Thị trấn Văn Quan: 01 suất

suất

suất

+ Điềm He: 05 suất

+ Liên Hội: 05 suất

+ An Sơn: 09 suất

2. Thành phần, thời gian, địa điểm tặng quà

Thành phần

Cấp tỉnh: Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn; Tỉnh hội nhà tài trợ.



Cấp huyện: Lãnh đạo UBND huyện; đại diện ãnh đạo và chuyên viên phụ 
hòng Lao động, Thương binh, Xã hội Dân tộc; Phóng viên Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

30 đối tượng là người mù theo số lượng phân bổ.

hời gian, địa điểm

Thời gian: 0 giờ

Địa điểm: Tại ội trường Chi cục Thống kê khu vực IV Văn Quan

. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội Dân tộc phối hợp với Đoàn đến 
tặng quà chuẩn bị các điều kiện phục vụ chương trình tặng qu

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cử phóng viên ghi 
hình và đưa tin.

Điềm He Liên Hội và thị trấn Văn 
lập danh sách đối tượng theo số lượng phân bổ (Danh sách bao gồm các 

thông tin: Họ và tê ngày tháng, năm sinh địa chỉ hoàn cảnh) ửi về UBND 
huyện qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội Dân tộc trước ngày 

hông báo trực tiếp đến các đối tượng và gia đình của đối tượng về 
thời gian, địa điểm nhận quà nêu trên.

Lưu ý: Thông báo gia đình đưa, đón đối tượng đến nhận quà đảm bảo an 
toàn và đúng thời gian, địa điểm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tặng quà cho người mù có hoàn cảnh đặc biệt
hân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 

hợp ể ự ệ

Kế hoạch này thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh (B/c);
TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (B/c)
CT, các PCT UBND huyện;
Hội BTNKT & BVQTE tỉnh (B/c);
Phòng LĐ, TB, XH DT huyện;

huyện
Điềm He

An Sơn Liên Hội; thị trấn Văn Quan
Lưu: VT, LĐTBXHDT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

iệu Đức Dũng


