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KẾ HOẠCH 

Vận động kinh phí và tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, 

 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  

nhân dịp Tết Quý Mão 2023  

 
 

Thực hiện Công văn số 726-CV/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về 

triển khai Phong trào Tết nhân ái – Xuân Quý Mão năm 2023; Thư kêu gọi của Chủ 

tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão 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; 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 282-TB/TU ngày 22  tháng 12 năm 2022 của 

Thành uỷ Cao Bằng Thông báo kết luận cuộc họp lần thứ 52 của Ban Thường vụ 

Thành uỷ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; 

  Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xây dựng Kế hoạch Vận động kinh phí 

và tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023, cụ thể như sau: 

 A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thành phố, các doanh nghiệp, 

nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người có 

hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tạo 

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

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

tượng, không trùng lặp. 

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

phòng chống dịch Covid-19. 

II. DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG, KINH PHÍ TẶNG QUÀ TẾT 

1. Dự kiến đối tượng được tặng quà Têt 

1.1. Đối tượng người có công với cách mạng: 60 suất quà ; 

1.2. Đối tượng hộ nghèo: 188 suất quà; 

1.3. Đối tượng hộ cận nghèo: 190 suất quà; 

1.4. Đối tượng Bảo trợ xã hội: 1.236 suất quà; 

Tổng cộng: 1.674 suất quà. 
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Kinh phí thực hiện: 1.674 suất quà x 500.0000 đồng = 837.000.000 (đồng) 

Biểu phân bổ quà theo xã, phường: 

 

STT Loại đối tượng 
Toàn 

TP 

CHIA THEO XÃ PHƯỜNG 

Hợp 
Giang 

Tân 
Giang 

Sông 
Hiến 

Sông 
Bằng 

Ngọc 
Xuân 

Đề 
Thám 

Hòa 
Chung 

Duyệt 
Trung 

Vĩnh 

Quan

g 

Hưng 
Đạo 

Chu 
Trinh 

  

Tổng cộng các đối 

tượng đề xuất 

tặng quà: 

  

1.674  
132 185 203 161 150 185 89 116 196 172 85 

1 

Người có công 

hưởng chế độ ưu 

đãi người có công 
với cách mạng 

       

60  
7 8 8 6 5 6 4 3 5 5 3 

2 Hộ nghèo 
     

188  
0 26 15 13 16 21 13 34 28 13 9 

3 Hộ cận nghèo 
     

190  
4 21 14 27 28 14 18 20 21 10 13 

4 

Đối tượng bảo trợ 

xã hội đang hưởng 
trợ cấp hàng tháng, 

trong đó: 

  

1.236  
121 130 166 115 101 144 54 59 142 144 60 

4.1 
Trẻ em mồ côi 
không có nguồn 

nuôi dưỡng 

        

36  
4 6 3 4 6 4 2 1 4 1 1 

4.2 

Người cao tuổi từ 

đủ 80 tuổi trở lên 
không có lương 

hưu và trợ cấp bảo 

hiểm xã hội hàng 
tháng, trợ cấp xã 

hội hàng tháng; 

      

439  
31 39 49 28 32 60 17 18 68 64 33 

4.3 

Người khuyết tật 

(nặng và đặc biệt 

nặng) 

      

754  
85 83 113 83 62 80 35 38 70 79 26 

4.4 

 Đối tượng Thanh 

niên xung phong 
hưởng chế độ 

TCXH hàng tháng 
theo QĐ số 

2288/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2016 
của UBND tỉnh 

          

7  
1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 

 

2. Phương án huy động kinh phí tặng quà Tết cho đối tượng 

2.1. Kinh phí chủ động được: 770 suất, cụ thể như sau:  

2.1.1. Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn VINGROUP: 300 suất 

2.1.2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố: 200 suất 

2.1.3. Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố: 100 suất 

2.1.4. Hội chữ thập đỏ: 60 suất 

2.1.5. Nguồn Đảm bảo xã hội thành phố: 60 suất (NCC) 

2.1.6. Quỹ Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi: 50 suất 

2.2. Kinh phí còn thiếu sẽ huy động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm 
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 - Số lượng huy động xã hội hoá: 1.674 - 770 = 904 suất quà  

 - Kinh phí cần huy động là: 904 suất x 500.000 đồng = 452.000.000 đồng 

 * Dự kiến huy động các cơ quan, Doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đồng 

hành cùng Thành phố. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Phòng Lao động Thương binh xã hội Thành phố: 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố tham mưu văn 

bản của UBMTTQ và UBND Thành phố vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm 

đồng hành với Thành phố để hỗ trợ kinh phí, tham gia thăm, tặng quà Tết cho đối 

tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gửi kèm số liệu đối tượng để Doanh nghiệp 

biết và quyết định tài trợ, đồng tài trợ theo địa bàn. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ 

20/12/2022 đến 10/01/2023. 

 - Thành lập Tổ giúp việc Chương trình, xây dựng phương án, phân công đầu 

mối tiếp nhận và phân bổ, điều tiết quà tặng đảm bảo phủ khắp đối tượng và địa bàn. 

 - Xây dựng kế hoạch thành lập 11 Đoàn kết nối các doanh nghiệp và nhà hảo 

tâm thành đi trao tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn cùng thời gian, địa điểm 

thống nhất, tập trung. 

 2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố: 

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố để kêu gọi, vận động xã 

hội hóa đảm bảo chăm lo quà Tết đầy đủ cho các hộ theo nội dung kế hoạch;  

- Cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc Chương trình thực hiện hiệu quả công tác 

kêu gọi, vận động xã hội hóa chăm lo Tết cho hộ nghèo. 

3. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố: 

Chủ trì phối hợp với Phòng lao động thương binh và xã hội Thành phố chuẩn 

bị các điều kiện, nội dung tổ chức các đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Thành phố thăm tặng quà tại các đơn vị phường, xã;  

- Phối hợp với Phòng Lao động TBXH Thành phố tham mưu ra Giấy mời mời 

các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến họp cung cấp thông tin, bàn, thống nhất việc tổ 

chức Chương trình Tết cho người nghèo năm 2023 theo kế hoạch. Họp xong trước 

ngày 10/01/2023. 

4. Hội Chữ thập đỏ Thành phố: Đảm bảo 60 suất quà để tham gia Chương 

trình theo kế hoạch. 

5. Các phòng, ban, đơn vị Thành phố: 

Chủ động bám sát kế hoạch, thông tin, kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, 

nhà hảo tâm ủng hộ để Chương trình đạt mục tiêu đề ra thành công tốt đẹp. 

6.Ủy ban nhân dân 11 phường, xã: 
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Bố trí thời gian, địa điểm, công tác tổ chức, mời các đối tượng thuộc địa bàn 

tham dự để các cơ quan, Doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm đến trao quà cho đối 

tượng thụ hưởng theo lịch hoặc thông báo của Thành phố. 

 Trên đây là Kế hoạch Vận động kinh phí và tổ chức thăm, tặng quà các gia 

đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân 

dịp Tết Quý Mão 2023./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- TT Thành uỷ, TT HĐND Tp; 

- CT, PCT UBND Tp; 

- UB MTTQ TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị Thành phố; 

- Đảng uỷ, UBND các xã, phường;                  

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH.                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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