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CHƯƠNG TRÌNH
Thăm, động viên các gia đình có người thân mất do dịch bệnh Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1762CV/TU ngày 18/11/2021 về Chương trình thăm, động viên các gia đình có người
thân mất do dịch bệnh Covid-19;
Nhằm động viên, chia sẽ những khó khăn đối với những gia đình có người
thân bị mất do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình thăm, động viên các gia đình
có người thân mất do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thành lập các Đoàn đi thăm:
a) Đoàn 1: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh làm
Trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo
tỉnh ủy, Sở Y tế.
- Thăm, động viên các gia đình:

+ Gia đình ông Trương Minh Hiệp – Khu phố 3, Phường Đạo Long
+ Gia đình bà Đào Thị Mạnh – Khu phố 3, phường Mỹ Bình
+ Gia đình bà Cao Thị Nhi – Khu phố 2, Phường Phủ Hà.
- Phương tiện: Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.
b) Đoàn 2: Mời Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng
đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và
Truyền thông.
- Thăm, động viên các gia đình:

+ Gia đình bà Đổng Thị Mỹ Diệu – thôn Hoài Trung, xã Phước Thái
+ Gia đình ông Hùng Hưởng- thôn Thành Tín, xã Phước Hải
+ Gia đình bà Huỳnh Thị Thanh Mai – thôn Hòa Thạnh, xã An Hải
- Phương tiện: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
bố trí.
c) Đoàn 3: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đi có đại
diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch.
- Thăm, động viên các gia đình:

+ Gia đình bà Đào Thị Thủy Hương – Khu phố 8, thị trấn Tân Sơn
+ Gia đình ông Nguyễn Thương – Khu phố 6, phường Đô Vinh

+ Gia đình bà Đặng Thị Hồng Phúc – Khu phố 3, Phường Bảo An.
- Phương tiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội bố trí.
d) Đoàn 4: Mời Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng
đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Nông dân tỉnh.
- Thăm, động viên các gia đình:

+ Gia đình bà Thị Bưởi – thôn Phước Lập, xã Phước Nam
+ Gia đình bà Đỗ Thị Cườm – thôn Thương Diêm, xã Phước Diêm
+ Gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thuần – Khu phố 1, thị trấn Phước Dân.
- Phương tiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào
tạo bố trí.
đ) Ủy quyền lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
và huyện Ninh Phước đi thăm, động viên các gia đình có người thân bị mất do Covid19 trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Phước (trừ những
gia đình đã được lãnh đạo Tỉnh đi thăm).
2. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 20/11/2021.
3. Mức quà: 1.000.000đ/hộ (Sử dụng nguồn vận động ủng hộ phòng chống
Covid-19).
4. Phân công trách nhiệm:
a) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị quà cho các Đoàn đi thăm.
b) Sở Tài chính cấp kinh phí cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để chuẩn
bị quà phục vụ các Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm.
c) Các thành viên trong Đoàn có trách nhiệm liên hệ với Trưởng đoàn để sắp
xếp thời gian cùng tham gia.
d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh
Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam phân công lãnh đạo địa phương cùng tham gia với các
Đoàn của lãnh đạo tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Đoàn đến thăm; việc tổ
chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid -19.
đ) Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận cử phóng viên cùng theo
các Đoàn để đưa tin.
Trên đây là Chương trình thăm, động viên gia đình có người thân mất do dịch
bệnh Covid-19. Đề nghị các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên;
- Trưởng đoàn và các thành viên;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND xã, phường, thị trấn có Đoàn đến thăm;
- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin);
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NVT.
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