
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

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

 

Số: 221/KH-UBND 
 

Chi Lăng, ngày 10 tháng 9 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức triển khai thực hiện chương trình từ thiện “Lục lạc vàng” 

 

Thực hiện Công văn số 1347/NHNO.LS-KHNV, ngày 07/8/2019 của Ngân 
hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn về 
việc phối hợp triển khai chương trình từ thiện “Lục lạc vàng”; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 
thực hiện chương trình cụ thể như sau.  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Tổ chức trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh 
tế góp phần đảm giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, bảo an sinh xã hội, thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, 
tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân tích cực 
tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn 
trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN  

1. Thời gian:  8h 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2019 (Thứ tư).  

2. Địa điểm: Tại sân trường trung học cơ sở xã Nhân Lý nay đã sáp nhập 
vào trường THCS xã Bắc Thủy (trường lắp ghép do Liên Xô cũ tài trợ)  tại thôn 
Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  

3. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ngân hàng Agribank tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy 
ban MTTQVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện, Ngân hàng 
Agribank huyện; 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Bắc Thủy, Nhân Lý, Lâm Sơn, 
các tổ chức Hội đoàn thể và hội viên các tổ chức đoàn thể của xã Bắc Thủy, Nhân 
Lý, Lâm Sơn; 
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- Các gia đình hộ nghèo, cận nghèo nhận bò giống. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tổ chức chương trình từ thiện trao tặng bò giống “Lục lạc vàng” cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo. 

2. Nội dung chương trình cụ thể 

2.1. Đón tiếp đại biểu  

2.2. Văn nghệ chào mừng 

2.3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

2.4. Phát biểu khai mạc chương trình 

2.5. Báo cáo thực hiện chương trình của Agribank tỉnh    

2.6. Phát biểu của Lãnh đạo huyện  

2.7. Chương trình trao tặng bò giống 

2.8. Phát biểu cảm ơn của các hộ được hỗ trợ bò giống 

2.9. Bế mạc. 

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản, bài phát biểu của lãnh 
đạo huyện, xây dựng cam kết của các hộ được nhận bò của chương trình không 
được chuyển nhượng, cho, tặng bò đảm bảo nuôi bò theo đúng quy trình được 
hướng dẫn. 

Phối hợp với UBND các xã Bắc Thủy, Nhân Lý, Lâm Sơn lựa chọn các hộ 
gia đình hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện để trao tặng bò giống. 

Phối hợp với Ngân hàng Agribank tổ chức thực hiện chương trình “Lục lạc 
vàng”  gồm các nội dung công tác hậu cần của buổi lễ, công tác tiếp nhận và thanh 
quyết toán kinh phí hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Chi 
nhánh huyện Chi Lăng theo đúng quy định. 

Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tham 
mưu cho UBND huyện công tác tổ chức chương trình từ thiện “Lục lạc vàng” trao 
tặng bò giống cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện sau khi tổ chức chương trình từ thiện “Lục 
lạc vàng” được hoàn thành để UBND huyện và Ngân hàng Agribank chi nhánh 
tỉnh Lạng Sơn được biết, theo dõi chỉ đạo.  

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc chuẩn bị nội 
dung chương trình từ thiện “Lục lạc vàng” cung cấp địa chỉ nơi có giống bò tốt 
và chất lượng tốt, có giấy chứng nhận kiểm dịch bệnh. 
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Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chủ động phối hợp với 
Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Chi Lăng, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
huyện, lãnh đạo UBND các xã Nhân Lý, Bắc Thủy, Lâm Sơn tổ chức lựa chọn bò 
đảm bảo chất lượng tốt, có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch, đủ số lượng và tổ 
chức vận chuyển về địa điểm trao tặng bò theo đúng thời gian thực hiện trao tặng 
của ban tổ chức, thời gian lựa chọn bò giống.  

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Phối hợp với UBND xã Bắc Thủy, xã Nhân Lý, xã Lâm Sơn chuẩn bị 05 tiết 
mục văn nghệ chào mừng với chủ đề Nông thôn mới, về quê hương Chi Lăng và 
bài hát “rung lên Lục lạc vàng”, thời gian duyệt chương trình văn  nghệ trước 
ngày 16/9/2019; 

Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc xây dựng 
kịch bản, Bố trí sân khấu tổ chức buổi trao tặng, bố trí MC dẫn chương trình từ 
thiện “Lục lạc vàng”. 

Chuẩn bị đầy đủ trang âm, loa đài, trang trí khánh tiết: cắm cờ chuối, 
Banner trang trí theo mẫu của NHNN cung cấp; khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng 
các đại biểu về dự chương trình từ thiện Lục lạc vàng” tại buổi Lễ; trao tặng bò 
giống cho hộ nghèo và hộ cận nghèo của các xã Bắc Thủy, Nhân Lý, Lâm Sơn 
thời gian xong trước 17h00 ngày 17/9/2019. 

Tổ chức ghi hình và đưa tin về buổi Lễ trao tặng bò giống “Lục Lạc Vàng” 

4.  Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 

Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chủ trì phối hợp Phòng Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các xã Nhân Lý, Bắc Thủy, Lâm Sơn chủ 
động hướng dẫn các hộ dân về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò, thường xuyên 
kiểm tra hỗ trợ các hộ dân sau khi nhận bò về chăn nuôi đảm bảo bò phát triển tốt.  

Hàng quý, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện báo cáo với UBND huyện 
về kết quả sinh trưởng phát triển của đàn bò để huyện tổng hợp thông tin với Ngân 
hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn biết về hiệu quả của chương trình. 

5. Ủy ban nhân dân các xã Bắc Thủy, Nhân Lý, Lâm Sơn 

Thực hiện rà soát các hộ nghèo, cận nghèo của xã có nhu cầu, khả năng 
chăn nuôi bò sinh sản và đề nghị mỗi xã chọn 05 hộ thực hiện trao tặng bò 
theo Chương trình “Lục lạc vàng” của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 
nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. 

Đối tượng, điều kiện: Là hộ nghèo hoặc cận nghèo; các hộ tham gia phải 
có khả năng chăn nuôi bò bền vững để sinh sản phát triển đàn bò từ Chương 
trình “Lục lạc vàng”. Các hộ tham gia cam kết chăn nuôi bò nhằm mục đích để 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, không được bán bò hoặc giết thịt, 
chuyển nhượng, tặng, cho người khác.  

UBND các xã Bắc Thủy, Nhân Lý, Lâm Sơn thực hiện mời các thành phần 
đến tham dự chương trình số lượng 20 người/một đoàn thể/1 xã. Thông tin rộng 
rãi đến nhân dân trên địa bàn được biết và tham dự chương trình (khuyến khích 
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các thành phần mặc trang phục dân tộc Tày, Nùng). UBND xã Nhân Lý có trách 
nhiệm phối hợp với Ban tổ chức chuẩn bị địa điểm trao tặng bò, bàn ghế đại biểu, 
bố trí nơi quây rào buộc giữ bò chuẩn bị trao tặng, làm công tác vệ sinh tại nơi 
diễn ra chương trình, bố trí lực lượng dân quân, công an viên làm công tác đảm 
bảo an ninh trật tự. 

Sau khi các hộ dân được tặng bò đem về nuôi UBND các xã có trách nhiệm 
phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện quan tâm hướng dẫn các hộ 
dân về kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc bò, thường xuyên kiểm tra hỗ trợ các hộ dân 
về chăn nuôi bò. Hàng quý báo cáo với UBND huyện tình hình các hộ chăn nuôi 
bò để UBND huyện và Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn biết về kết 
quả chăn nuôi và hiệu quả của chương trình. 

6. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Chủ trì tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị của các cơ quan chuyên môn và 
03 xã. Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị giấy mời, phương tiện phục vụ 
các đồng chí lãnh đạo tham dự Chương trình. 

7. Công an huyện Chi Lăng 

Bố trí lực lượng Công an huyện chỉ đạo về chuyên môn đối với Ban công an 
xã Nhân Lý để đảm bảo, duy trì công tác an ninh trật tự tại Chương trình. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 
chính trị xã hội huyện 

Phối hợp chỉ đạo các tổ chức Hội ở các xã Bắc Thủy, Nhân Lý, Lâm Sơn 
tích cực tham dự chương trình từ thiện “Lục lạc vàng”  trao tặng bò giống cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo theo kế hoạch. 

 UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các 
xã Bắc Thủy, Nhân Lý, Lâm Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đạt 
kết quả./. 

 

 
Nơi nhận: 
- NH Agribank tỉnh Lạng Sơn; 
- TT Huyện ủy (BC); 
- TT HĐND huyện (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị phối hợp; 
- UB MTTQ và các đoàn thể CTXH huyện;  
- UBND các xã Bắc Thủy, Nhân Lý;  
- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. (30b) 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Vi Nông Trường 
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