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KẾ HOẠCH 

Thăm, chúc Tết và tặng quà đối tượng người có công, văn nghệ sĩ tiêu biểu, 

đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thăm, chúc  Tết và tặng quà các đơn vị lực 

lượng vũ trang, các trung tâm, đối tượng người có công, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đối 

tượng chính sách xã hội và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023; 

  Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng Kế hoạch thăm, chúc Tết và 

tặng quà đối tượng người có công, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đối tượng chính sách xã 

hội Tết Nguyên Đán năm 2023 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với các đối 

tượng người có công, văn nghệ sĩ tiêu biểu, người có hoàn cảnh khó khăn, đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

 - Đảm bảo công tác phối hợp trong việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối 

tượng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

 - Trong quá trình tổ chức thăm hỏi, tặng quà thực hiện nghiêm các quy định 

phòng chống dịch Covid-19. 

 II. THAM GIA CÙNG ĐOÀN LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH THĂM, CHÚC 

TẾT VÀ TẶNG QUÀ CÁC ĐƠN VỊ, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 

 1. Đối tượng thăm và tặng quà 

 - 03 đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Công an Thành phố; Ban 

Chỉ huy Quân sự Thành phố 

 - 05 gia đình chính sách: phường Hợp Giang 02, phường Sông Bằng 02, 

phường Sông Hiến 01. (Có danh sách kèm theo). 

 2. Thành phần đoàn lãnh đạo tỉnh 

 - Trưởng đoàn: Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Cao Bằng; 

 - Phó Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

 - Thành viên: Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy; Chuyên viên 

Sở Nội vụ, Phóng viên Báo cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng. 

 3. Thành phố tham gia đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà: 

 - Đại diện Thường trực Thành ủy Cao Bằng; 



2 

 

 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố: 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Cao Bằng; 

 - Đại diện Lãnh đạo phòng Lao động TB&XH Thành phố; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND phường, xã có đối tượng được thăm và tặng quà. 

 4. Phương tiện: Xe ô tô 11A-00265. Lái xe Nguyễn Thành Công 

 5. Thời gian: Từ 03/01/2023 đến ngày 18/01/2023 (do đồng chí Phó Trưởng 

đoàn thông báo cụ thể sau).  

 III. THÀNH LẬP 11 ĐOÀN ĐI CHÚC TẾT VÀ TẶNG QUÀ TỈNH ỦY 

ỦY NHIỆM CHO BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI 

CÓ CÔNG, VĂN NGHỆ SĨ TIÊU BIỂU, ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1. Đoàn I: Thăm và tặng quà tại phường Hợp Giang 

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đồng chí Bí thư Thành ủy 

- Phó Trưởng đoàn: Đồng chí Vũ Văn Đệ - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch 

UBND Thành phố 

- Các thành viên:  

+ Đ/c Lục Phương Dung - Chánh Văn phòng Thành ủy Cao Bằng 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Hợp Giang 

+ Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại phường Hợp Giang   

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

02 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 06 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 01 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 7 suất 

+ Người cao tuổi (trên 100 tuổi): 02 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô 11A-000265. Lái xe Nguyễn Thành Công 

2. Đoàn II: Thăm và tặng quà tại phường Đề Thám 

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đồng chí Tô Vũ Ninh - Phó Bí thư Thường trực Thành 

ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố 
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- Phó trưởng đoàn: Đ/c Mã Thị Lý, Phó Chủ tịch UBMTTQ Thành phố 

- Các thành viên:  

+ Đ/c Lê Thị Bình, Phó Trưởng Ban dân vận Thành uỷ 

+ Đ/c Vi Thị Nga, Phó trưởng phòng Nội vụ Thành phố 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Đề Thám 

+ Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại phường Đề Thám 

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

24 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh, ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 

28 tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 02 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 02 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 06 suất 

+ Người cao tuổi (trên 100 tuổi): 02 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô 11A.00108. Lái xe Hoàng Hải Bình 

3. Đoàn III: Thăm và tặng quà tại phường Sông Hiến 

a) Thành phần: 

- Trưởng đoàn: Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố 

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Minh Châu - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch 

UBND Thành phố  

- Các thành viên:  

+ Đ/c Hoàng Đức Dũng, Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thành phố 

+ Đ/c Trần Thị Thùy Linh, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố; 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Sông Hiến 

+ Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại phường Sông Hiến 

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

04 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 06 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 01 suất 
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- Quà của Thành phố: 

+ Người có công: 08 suất 

+ Người cao tuổi (trên 100 tuổi): 03 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô 11A00077. Lái xe Mai Trường Giang 

4. Đoàn IV: Thăm và tặng quà tại phường Tân Giang 

a) Thành phần 

- Trưởng đoàn: Đồng chí Vũ Văn Minh - Trưởng Ban Dân vận, Chủ 

tịch UBMTTQ Thành phố  

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Kim Huệ, Thành uỷ viên, Phó chủ 

nhiệm UBKT Thành uỷ 

- Các thành viên:  

 + Đ/c Đàm Thị Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Tân Giang 

+ Đ/c Trần Văn Vĩnh, Chuyên viên phòng Quản lý đô thị thành phố 

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại Phường Tân Giang 

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

02 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022: 

+ Người có công: 06 suất  

+ Văn nghệ sĩ tiêu biểu: 02 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 02 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 08 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô cá nhân của đồng chí Trần Văn Vĩnh. 

5. Đoàn V: Thăm và tặng quà tại xã Chu Trinh 

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Văn Lưu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ 

tịch HĐND  Thành phố 

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Lê Thị Lan, Thành uỷ viên, Chánh Thanh tra Thành 

phố 

- Các thành viên:  

+ Đ/c Lý Thị Ngọc Mai, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố  

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Chu Trinh  
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b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại xã Chu Trinh 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 02 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 01 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 03 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô cá nhân đồng chí Lục Toàn Thắng (Phòng Thanh tra). 

6. Đoàn VI: Thăm và tặng quà tại phường Ngọc Xuân 

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Huệ Chi - Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Văn Di - Thành uỷ viên, Trưởng phòng 

Kinh tế Thành phố  

- Các thành viên:  

+ Đ/c Hoàng Thị Liền, Phó Chủ tịch Hội CTĐ Thành phố 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Ngọc Xuân 

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại phường Ngọc Xuân 

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

03 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 04 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 02 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 5 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Di 

7. Đoàn VII: Thăm và tặng quà tại phường Hòa Chung 

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đ/c La Thị Vũ Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ 

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Phúc Thành, Thành uỷ viên, Chủ tịch 

LĐLĐ Thành phố 

- Các thành viên:  
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+ Đ/c Ngô Thuỳ Dương, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường  Hòa Chung 

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại phường Hòa Chung   

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

02 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 04 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 01 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 4 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô cá nhân đồng chí Ngô Thuỳ Dương 

8. Đoàn VIII: Thăm và tặng quà tại xã Hưng Đạo  

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Việt Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy 

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Triệu Mỹ Vân, Thành uỷ viên, Trưởng phòng Giáo 

dục & Đào tạo Thành phố 

- Các thành viên:  

+ Đ/c Hà Thị Lệ Uyên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường 

Thành phố; 

+ Đ/c Đàm Nhật Huấn, Đội trưởng Đội trật tự đô thị thành phố Cao Bằng. 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Hưng Đạo   

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại xã Hưng Đạo 

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

02 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 05 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 01 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 5 suất 

+ Người cao tuổi (trên 100 tuổi): 02 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô cá nhân đồng chí Đàm Nhật Huấn. 
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9. Đoàn IX: Thăm và tặng quà tại xã Vĩnh Quang 

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ 

nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy 

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Hùng Vĩ, Thành uỷ viên, Trưởng phòng Tài 

nguyên Môi trường Thành phố 

- Các thành viên:  

+ Đ/c Hà Thị Bình, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND  xã Vĩnh Quang 

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại xã Vĩnh Quang: 

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

01 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 05 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 01 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 5 suất 

+ Người cao tuổi (trên 100 tuổi): 02 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô cá nhân đồng chí Lương Quang Tuấn (Viên chức 

Trung tâm PTQĐ&GPMB thành phố) 

10. Đoàn X: Thăm và tặng quà tại phường Sông Bằng 

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đ/c Nông Văn Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Trưởng Công an Thành phố 

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Dịu - Thành uỷ viên, Trưởng phòng 

Văn hoá Thông tin Thành phố  

- Các thành viên:  

+ Đ/c Nông Thị Biếc, Phó Bí thư Thành Đoàn, 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Sông Bằng  

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại phường Sông Bằng: 

- Quà Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thành ủy đi thăm và tặng quà: 

07 suất (nhận quà và danh sách tại Văn phòng Thành ủy). 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  



8 

 

 

+ Người có công: 05 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 02 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 06 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô của Công an Thành phố. 

11. Đoàn XI: Thăm và tặng quà tại phường Duyệt Trung 

a) Thành phần  

- Trưởng đoàn: Đ/c Triệu Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

ủy, Chỉ huy trưởng BCH QS Thành phố 

- Phó Trưởng đoàn: Đ/c Trần Thị Thanh, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội 

LHPN Thành phố 

- Các thành viên:  

+ Đ/c Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Duyệt Trung 

b) Đối tượng đến thăm, chúc tết tại phường Duyệt Trung: 

- Quà UBND tỉnh ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 3116/KH-UBND ngày 28 

tháng 11 năm 2022:  

+ Người có công: 05 suất 

+ Đối tượng bảo trợ xã hội: 01 suất 

- Quà của Thành phố : 

+ Người có công: 03 suất 

c) Phương tiện: Xe ô tô của BCH quân sự thành phố Cao Bằng. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CÁC ĐOÀN CỦA THÀNH PHỐ NHẬN 

QUÀ ĐI THĂM CHÚC TẾT CÁC ĐỐI TƯỢNG  

1. Thời gian: Để đảm bảo linh hoạt, căn cứ Kế hoạch các đồng chí 

Trưởng đoàn tổ chức triển khai từ ngày 10/01/2023, thực hiện xong trước ngày 

16/01/2023 (tức ngày 25 tháng Chạp Âm lịch). Đồng thời, thông báo đến các thành 

viên, đơn vị được nhận quà về thời gian đi thăm, tặng quà; phân công thành viên 

nhận quà tại Văn phòng Thành uỷ và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thành phố. 

2. Địa điểm nhận quà: Quà UBND tỉnh, ủy quyền tặng theo Kế hoạch số 

3116/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 và Quà người có công nhận tại 

phòng Lao động - TB&XH Thành phố. (Có biểu phân loại quà chi tiết kèm theo. 

Các đồng chí Phó trưởng đoàn có trách nhiệm phân công thành viên nhận quà tại 

phòng Lao động - TB&XH thành phố.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
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 1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố:  

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND 

Thành phố chuẩn bị quà, danh sách các đối tượng chính sách được thăm và tặng 

quà, giao cho các đoàn tổ chức đi chúc tết kịp thời, chu đáo;  

Đối với quà vận động xã hội hoá cho đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ có hoàn 

cảnh khăn: tổng hợp và có trách nhiệm thông báo đến các Doanh nghiệp chủ động 

đi tặng quà địa phương đã đăng ký theo Kế hoạch. (Có kế hoạch riêng kèm danh 

sách các đối tượng được lập theo từng đơn vị xã, phường và chi tiết từng loại quà). 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố 

- Phối hợp với Văn phòng Thành ủy bố trí xe ô tô và kinh phí hỗ trợ xăng xe 

ô tô cho các đoàn đi thăm, tặng quà theo Kế hoạch. 

- Phát kinh phí xăng xe ô tô phục vụ các Đoàn thăm chúc tết và tặng quà 

theo Kế hoạch (Lái xe nhận kinh phí trực tiếp với Đồng chí Nông Diễm Anh của 

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố). 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố: Chủ động cân đối nguồn kinh 

phí, hướng dẫn cấp kinh phí đảm bảo nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

4. Ủy ban nhân dân xã, phường 

- Căn cứ thời gian của trưởng Đoàn ấn định, Ủy ban nhân dân phường, xã 

thông báo đến các hộ gia đình được tặng quà để Lãnh đạo Thành phố, đến thăm 

hỏi, động viên và tặng quà theo kế hoạch. 

- Cử cán bộ tham gia cùng đoàn của Thành phố. 

- Đảm bảo điều kiện về địa điểm, công tác tổ chức để các Doanh nghiệp tặng 

quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức đi thăm và tặng quà đối tượng người có công, 

văn nghệ sĩ tiêu biểu, đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý 

Mão năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. Đề nghị các đồng chí 

tham gia các đoàn bố trí, thu xếp công việc đi thăm và tặng quà đúng thời gian quy 

định./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- UBND tỉnh (b/c);                                           

- Sở Lao động-TB&XH Cao Bằng;                                

- TT Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố; 

- Các ban Đảng, đoàn thể Thành phố; 

- Các đơn vị, phòng, ban Thành phố; 

- TT Văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

- Các Đ/c có tên trong thành phần các đoàn; 

- UBND các xã, phường; 

- Văn phòng: Thành uỷ, HĐND-UBND Thành phố;                      

- Kế toán, Thủ quỹ Văn phòng HĐND-UBND (t/h); 

- Các Viên chức lái xe (t/h); 

- Lưu: VT.                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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DANH SÁCH 

ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ĐƯỢC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐẾN TẶNG QUÀ  

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 

 

STT Họ và tên Địa chỉ Đối tượng Ghi chú 

1 
Nguyễn Văn 

Thanh 

Tổ 01, 

phường 

Hợp Giang 

BB 61% 

Công tác tại Công an Tỉnh. Bị thương tháng 2/1979. Chấp hành tốt chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước - Giữ gìn, không ngừng phát huy 

truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương - Tự lực, tự cường vượt khó vươn 

lên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua khác ở địa phương và nơi cư trú, 

được nhân dân tín nhiệm - Hằng năm gia đình đều đạt gia đình văn hóa.  

2 Đoàn Đông Vũ 

Tổ 12, 

phường 

Hợp Giang 

TB 61 % 

 - Giữ gìn, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương - 

Tự lực, tự cường vượt khó vươn lên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào  thi đua 

khác ở địa phương và nơi cư trú, được nhân dân tín nhiệm - Hằng năm gia đình đều đạt 

gia đình văn hóa, bản thân ông có 3 người con, đều đã lập gia đình, có việc làm ổn định. 

Hiện nay gia đình có 05 nhân khẩu: 02 ông, bà có lương hưu, con trai lao động tự do, 

con dâu công  tác tại Văn phòng tỉnh ủy, cháu nội đang học lớp 4. Bản thân ông tham 

gia Đoàn đặc công 429 và bị thương ngày 03/12/1972 tại tỉnh Bình Dương 

3 Bùi Ngọc Cúc 

Tổ 12, 

phường 

Sông Hiến 

TB 47% 

Ông Cúc sinh năm 1950,  nhập ngũ năm 4/1970. Bị thương ngày 30/10/1972 tại chiến 

trường C (Việt - Lào). Năm 1975 chuyển ngành và công tác tại phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội Thị xã Cao Bằng, nghỉ mất sức năm 1981. Ông Cúc nguyên là 

Tổ trưởng tổ dân phố 12 nhiều năm liền, gia đình có 03 nhân khẩu, hiện nay ông sống 

cùng vợ và con tại tổ 12, phường Sông Hiến, gia đình ông Cúc kinh doanh ẩm thực. 

Ông Cúc gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân tại tổ, 

đạt gia đình văn hóa nhiều năm liền.  
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STT Họ và tên Địa chỉ Đối tượng Ghi chú 

4 
Trương Thanh 

Lùng 

Tổ 8, 

phường 

Sông Bằng 

BB 61% 

Đ/c Trương Thanh Lùng SN 1944 Tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước năm 1961 

về nghỉ hưởng chế độ bệnh 61% năm 1982, gia đình Đ/c có 05 nhân khẩu  các con, các 

cháu đều có việc làm ổn định, kinh tế gia đình ổn định. Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước - Giữ gìn, không ngừng phát 

huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương - Tự lực, tự cường vượt khó 

vươn lên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào  thi đua khác ở địa phương và nơi cư 

trú, được nhân dân tín nhiệm - Hằng năm gia đình đều đạt gia đình văn hóa.  

5 Tống Thị Thanh 

Tổ 2, 

phường 

Sông Bằng 

TB 41% 

Đ/c Tống Thị Thanh SN: 1960 thương binh 41%. Đơn vị C24, trung đoàn 567 . Bị 

thương tháng 3/1979 tại Hang Keng Riềng Quảng Hòa. gia đình có 03 nhân khẩu chồng 

nghỉ hưu con làm doanh nghiệp, kinh tế gia đình ổn định, Chấp hành tốt chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước - Giữ gìn, không ngừng phát 

huy truyền thống cách mạng của gia đình và quê hương - Tự lực, tự cường vượt khó 

vươn lên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào  thi đua khác ở địa phương và nơi cư 

trú, được nhân dân tín nhiệm - Hằng năm gia đình đều đạt gia đình văn hóa.  
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