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Số:            /KH-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
Thăm, tặng quà và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 5374/LĐTBXH-NCC ngày 27/12/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Sóc Trăng về việc tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

Thực hiện Thông báo số 747-TB/TU, ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Sóc Trăng về Kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thăm, tặng quà và chúc 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các cấp ủy 

đảng, chính quyền đối với người dân, đặc biệt là người có công với cách mạng, 

người cao tuổi, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người thuộc hộ  nghèo, 

hộ cận nghèo, bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện kịp thời việc thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng đảm bảo đầy 

đủ chế độ, chính sách theo đúng quy định. 

- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo tốt hơn cho các đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều vui xuân, đón Tết. 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời việc thăm hỏi, tặng quà cho các 

đối tượng đảm bảo công khai, đúng chính sách, đúng đối tượng theo quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC QUÀ TẶNG 

1. Người có công: Toàn tỉnh có 17.669 người có công với cách mạng nhận 

quà tặng của Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với kinh phí thực 

hiện là 9.067.000.000 đồng, cụ thể như sau:  
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a) Đối tượng là: Cán bộ tiền khởi nghĩa 03 người; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật 

từ 81% trở lên; thân nhân có 02 liệt sĩ trở lên và thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp 

nuôi dưỡng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở 

lên: Tổng số 230 người; mức quà tặng 1.000.000 đồng/người (Quà Chủ tịch nước 

600.000 đồng; quà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 400.000 đồng); kinh phí thực 

hiện là 230.000.000 đồng. 

b) Đối tượng là: Thương binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật dưới 81%; người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dưới 81%; đại diện thân nhân 

chủ yếu của liệt sĩ; đại diện người thờ cúng liệt sĩ; người hoạt động kháng chiến bị 

địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp: Tổng số 

16.599 người; mức quà tặng 500.000 đồng/người (Quà Chủ tịch nước 300.000 

đồng; quà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 200.000 đồng); kinh phí thực hiện là 

8.299.500.000 đồng. 

c) Đối tượng là: Con của người hoạt động kháng chiến bị dị tật, dị dạng do 

nhiễm chất độc hóa học; tuất từ trần; quân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng theo 

Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 62/2011/QĐ-

TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; công an nhân dân hưởng trợ cấp 

hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ; thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Tổng số 715 

người; mức quà tặng 500.000 đồng/người; kinh phí thực hiện  là 357.500.000 đồng 

(ngân sách tỉnh đảm bảo). 

d) Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách: Tổng số 15 người; 

mức quà tặng 1.000.000 đồng/người; kinh phí thực hiện là 15.000.000 đồng (ngân 

sách tỉnh đảm bảo). 

đ) Đối tượng là gia đình chính sách tiêu biểu tại các huyện, thị xã, thành phố: 

Tổng số 110 phần quà (mỗi đơn vị 10 phần quà); mức quà tặng 1.500.000 đồng 

(tiền mặt 1.000.000 đồng; hiện vật 500.000 đồng); kinh phí thực hiện là 

165.000.000 đồng. 

2. Quà của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho đối tượng khác, với 

số tiền 750.000.000 đồng (ngân sách tỉnh đảm bảo) 

a) Đối tượng là bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong 

những ngày tết: Tổng số 1.000 phần quà; mức quà tặng 300.000 đồng/phần; kinh 

phí thực hiện là 300.000.000 đồng. 

b) Đối tượng là đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức nghèo, khó 

khăn: Tổng số 400 phần quà; mức quà tặng 300.000 đồng/phần; kinh phí thực hiện 

là 120.000.000 đồng. 
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c) Đối tượng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các huyện, thị 

xã, thành phố, gồm: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em không 

nơi nương tựa; trẻ em khuyết tật; trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em vi phạm pháp 

luật; trẻ em nghiện ma túy; trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở; trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh 

thần do bị bạo lực; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị xâm hại tình dục; trẻ em bị mua 

bán; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải Điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo 

hoặc hộ cận nghèo; trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định  được cha 

mẹ hoặc không có người chăm sóc: Tổng số 1.100 phần quà (mỗi đơn vị 100 phần); 

mức quà tặng 300.000 đồng/phần quà; kinh phí thực hiện là 330.000.000 đồng.  

3. Tổ chức chúc thọ cho người cao tuổi tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi, với 

số tiền 913.350.000 đồng (ngân sách tỉnh đảm bảo) 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện: Tổng số 130 người; kinh 

phí thực hiện là 249.700.000 đồng; trong đó: 

- Chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi: Tổng số 69 người; định mức 

1.300.000 đồng/người; kinh phí thực hiện là 89.700.000 đồng. 

- Thăm hỏi người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn: Tổng số 40 

người; mức quà tặng 500.000 đồng/phần; kinh phí thực hiện là 20.000.000 đồng. 

- Thăm hỏi người cao tuổi tròn 100 và người cao trên 100 tuổi: Tổng số 21 

người; mức quà tặng 1.000.000 đồng/phần; kinh phí thực hiện là 21.000.000 đồng. 

- Kinh phí tổ chức đoàn đi chúc tết đối tượng người cao tuổi trên địa bàn 

tỉnh (thuê xe, công tác phí,…): 10.000.000 đồng. 

- Kinh phí in giấy mừng thọ, mua khung: Tổng số 1.090 bộ (gồm: 69 người 

cao tuổi thọ 100 tuổi và 1.021 người cao tuổi thọ 90 tuổi); kinh phí thực hiện là 

109.000.000 đồng.  

b) Phân bổ về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện: Tổng 

số 1.021 người; định mức là 650.000 đồng/người; kinh phí thực hiện là 

663.650.000 đồng; trong đó: Thành phố Sóc Trăng 122 người, thị xã Ngã Năm 77 

người, thị xã Vĩnh Châu 103 người, huyện Thạnh Trị 67 người, huyện Long Phú 

85 người, huyện Cù Lao Dung 46 người, huyện Trần Đề 97 người, huyện Mỹ 

Xuyên 120 người, huyện Mỹ Tú 80 người, huyện Châu Thành 69 người, huyện Kế 

Sách 155 người. 

5. Thăm, tặng quà, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, với số tiền 195.000.000 

đồng (ngân sách tỉnh đảm bảo) 

- Thăm, tặng quà 16 cơ quan, đơn vị gồm: Cơ sở Giáo dục Cồn Cát; Cơ sở 

Cai nghiện ma túy tỉnh; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; Hội Người mù tỉnh; Hội 

Người cao tuổi tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; Hội Cựu Chiến 
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binh tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch 

bắt tù đày; Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện 

Quân - Dân Y; Bệnh viện 30 tháng 4; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Chuyên 

khoa Sản - Nhi; Bệnh viện 27/2: Tổng số 15 phần quà; mức quà tặng 11.000.000 

đồng/phần quà (tiền mặt 10.000.000 đồng; hiện vật 1.000.000 đồng); kinh phí thực 

hiện 176.000.000 đồng. 

- Thăm, tặng quà cho 03 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập: Nhà nuôi dạy 

trẻ mồ côi tại Chùa Năng Nhơn, Nhà dưỡng lão Phước Lâm, Nhà dưỡng lão Phước 

Thọ: Tổng số 03 phần quà; mức quà tặng 3.000.000 đồng/phần quà (tiền mặt 

2.000.000 đồng; hiện vật 1.000.000 đồng); kinh phí thực hiện là 9.000.000 đồng. 

- Chi phí tổ chức Đoàn đi chúc tết các cơ quan, đơn vị: 10.000.000 đồng. 

6. Kinh phí tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ 140.000.000 đồng (ngân sách 

tỉnh đảm bảo) 

7. Thăm, tặng quà cho các đối tượng khác, với số tiền 22.064.000.000 

đồng (nguồn xã hội hóa) 

- Tổng số 41.381 hộ nghèo, hộ cận nghèo; mức quà tặng 500.000 đồng/phần 

quà; kinh phí thực hiện là 20.690.000.000 đồng (do các huyện, thị xã, thành phố 

vận động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài 

tỉnh,…). 

- Tổng số 2.747 gia đình lão thành cách mạng, gia đình cán bộ tiền khởi 

nghĩa, gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất; mức quà tặng 500.000 

đồng/phần quà; kinh phí thực hiện là 1.373.500.000 đồng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 là 33.129.350.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, ba 

trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó: 

- Kinh phí trung ương: 5.117.700.000 đồng. 

- Kinh phí địa phương: 5.947.650.000 đồng (đã giao về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng). 

- Kinh phí vận động dự kiến là 22.064.000.000 đồng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này. 
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- Tổng hợp dự toán kinh phí thăm, tặng quà cho các cá nhân, tổ chức theo 

Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đi thăm các đơn vị tại 

mục 5, phần II Kế hoạch này. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ viếng nghĩa trang 

liệt sĩ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thời gian viếng Nghĩa 

trang liệt sĩ tỉnh dự kiến như sau:  

+ Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực Trà Men vào lúc 6 giờ ngày 

19/01/2023.  

+ Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh khu vực Mỹ Xuyên vào lúc 16 giờ ngày 

19/01/2023. 

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan vận động tổ chức, cá 

nhân, các nhà hảo tâm,... tổ chức thăm, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình tặng quà cho các đối tượng về Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 15/01/2023). 

2. Sở Tài chính 

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện Kế 

hoạch này theo quy định.  

3. Sở Y tế 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thăm, tặng quà cho bệnh nhân điều trị nội 

trú tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong những ngày Tết. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo cơ quan báo, đài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về các hoạt động 

thăm, tặng quà cho người có công; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người cao tuổi; trẻ em 

nghèo có hoàn cảnh đặc biệt; người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ 

chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

5. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng  

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động thăm tặng quà 

cho các đối tượng, tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thể tỉnh 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kêu gọi, vận động các tổ chức, cá 

nhân ủng hộ nguồn lực để tặng quà cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023. 
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Thực hiện giám sát, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân 

về những trường hợp lợi dụng chính sách tặng quà để các cơ quan chức năng kịp 

thời xử lý nhằm đảm bảo các chế độ quà tặng được đến tay đối tượng đầy đủ theo 

quy định. 

7. Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vận động, 

tiếp nhận và phân bổ các phần quà do tổ chức, cá nhân tài trợ để tặng cho các đối 

tượng chính sách và hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

8. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 

Ngoài các đối tượng là đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức nghèo, 

khó khăn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng quà ; Liên đoàn Lao động tỉnh 

phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt việc chăm lo đời sống đoàn 

viên, người lao động; tổ chức tặng quà cho các đối tượng là người lao động nghèo, 

khó khăn trên địa bàn tỉnh; phối hợp xử lý những phát sinh của người lao động về 

quyền lợi trong dịp Tết. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch tặng quà tết trên 

địa bàn hiệu quả, thiết thực, đảm bảo tất cả người dân đều được đón tết vui tươi, 

đầm ấm. 

- Chỉ đạo các phòng, ban ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập 

đỏ cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tặng quà 

tết cho người dân trên địa bàn; trong đó, phấn đấu đạt 100% đối với các đối tượng 

là gia đình lão thành cách mạng, gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng đã từ trần và đạt từ 80% trở lên đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

đối tượng bảo trợ xã hội (không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo); đồng thời, rà soát 

bổ sung đối tượng người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các hộ thiếu đói, các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai, dịch bệnh gặp khó khăn tại địa phương (ngoài số đối tượng đã được tặng 

quà của tỉnh) để thăm, tặng quà (từ nguồn kinh phí của cấp huyện). Tổ chức thực 

hiện tặng quà xong trước ngày 12/01/2023. 

- Đơn vị Thành phố Sóc Trăng tổ chức thăm, tặng quà các cơ sở nuôi dưỡng 

đối tượng bảo trợ xã hội (Từ nguồn kinh phí vận động của đơn vị), gồm: Trung 

tâm an dưỡng Hoàng Tuấn, Chùa Phật Học 1, Chùa Đại Giác. 

- Lựa chọn gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn để các 

đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết theo Thông báo của Tỉnh ủy. Tổ chức thăm 

hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu (không trùng với 
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các gia đình do đoàn Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết) và các cơ sở y tế công lập, một 

số đơn vị sản xuất, kinh doanh tiêu biểu,… trên địa bàn. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm 

với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đảm bảo quà tết cho tất cả đối tượng là gia 

đình lão thành cách mạng, gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng đã từ trần, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các cơ sở trợ giúp  xã hội 

ngoài công lập của địa phương quản lý. 

- Tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn cấp huyện phù hợp với 

tình hình thực tế và đảm bảo quy định về công tác phòng, chống Covid-19. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, giám sát các xã, phường, thị t rấn tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng quy định. 

- Báo cáo kết quả việc thăm hỏi, tặng quà trên địa bàn gửi về Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội trước ngày 13/01/2023. 

Trên đây là Kế hoạch tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban ngành có liên quan và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh bằng văn bản về 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét./.  

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Bộ LĐTBXH; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Sở, ban ngành tỉnh; 
- Báo Sóc Trăng, Đài PTTHST; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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