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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-UBND Lào Cai, ngày           tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

trên địa bàn tỉnh Lào Cai (10/8/1961 - 10/8/2021)

Thực hiện Công văn số 12440-CV/VPTW ngày 01/7/2020 của Văn phòng

Ban Chấp hành Trung ương về việc thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban

Bí thư về hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam; Công văn số

221/TWH-TT ngày 16/7/2020 của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da

cam/dioxin Việt Nam về việc đề nghị quan tâm chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 60 năm

thảm họa da cam Việt Nam; Kế hoạch số 405/KH-TWH ngày 30/11/2020 của Trung

ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam về tổ chức hoạt động kỷ niệm

60 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021); UBND tỉnh Lào Cai

ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và

toàn xã hội về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với

môi trường và sức khoẻ con người.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục giúp đỡ, chăm

sóc các nạn nhân chất độc da cam/dioxin; động viên các nạn nhân chất độc da

cam/dioxin vượt khó vươn lên hòa nhập cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức kỷ niệm cần tập trung vào một số hoạt động có ý nghĩa thiết

thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, có

sức lan toả cao.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ

chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh.

- Các hoạt động kỷ niệm có tập trung đông người cần đảm bảo thực hiện đầy

đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung

tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống truyền

thanh cơ sở; tuyên truyền trực quan trước, trong và sau kỷ niệm 60 năm thảm họa

da cam Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021).
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- Tuyên truyền các nội dung như: Hậu quả chất độc da cam đối với sức khoẻ 

con người và môi trường; công cuộc khắc phục, giải quyết hậu quả chất độc da cam 

của Đảng, Nhà nước, địa phương; các chính sách, pháp luật về người có công với 

cách mạng nói chung và về người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

nói riêng; phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”; công tác chăm lo, 

ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; gương các tập thể, cá nhân điển 

hình trong công tác thực hiện chính sách và giúp đỡ các nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin... 

- Xây dựng phóng sự truyền hình “Gương điển hình tiên tiến của người cựu 

chiến binh tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong thực 

hiện chính sách, pháp luật; khắc phục khó khăn vươn lên trong công tác, phát triển 

kinh tế, tích cực tham gia công tác xã hội”. 

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 

- Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh, cụ thể như sau: 

+ Thời gian, địa điểm: Dự kiến tháng 8/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào 

Cai (có giấy mời riêng). 

+ Thành phần (khoảng 150 người) gồm: Đại biểu Trung ương Hội nạn nhân 

chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đại 

biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo một số Ban Xây dựng Đảng, Ban HĐND tỉnh; Lãnh 

đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Đoàn thể tỉnh, một số sở, ban, 

ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các 

huyện, thị xã, thành phố; đại biểu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin được huyện, 

thị xã, thành phố lựa chọn dự Lễ kỷ niệm cấp tỉnh; các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân tham gia ủng hộ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh; 

phóng viên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương. 

+ Tặng quà cho đại biểu là các đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin 

được huyện, thị xã, thành phố lựa chọn dự Lễ kỷ niệm cấp tỉnh: Giao Hội Nạn nhân 

chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện lập danh sách (không 

trùng với các đối tượng đã được huyện, thị xã, thành phố tặng quà) và dự toán kinh 

phí quà tặng (cho 70 đại biểu), gửi Sở Tài chính thẩm định. 

- Cấp huyện: Tùy vào tình hình thực tế của địa phương, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm quy mô cấp huyện (hoặc tổ chức các hoạt động 

gặp mặt, tọa đàm) và thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin trên địa bàn. 

3. Tham gia một số hoạt động do các bộ, ngành Trung ương tổ chức 

- Đại hội điển hình tiên tiến nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần 

thứ IV (dự kiến vào giữa tháng 7/2021). 

- Mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam (thời gian ngày 

10/8/2021). 
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- Cuộc thi “Thảm hoạ da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hoá 

học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam” lần thứ nhất năm 2020 - 2021. 

- Hoạt động điều tra, khảo sát cháu, chắt nạn nhân chất độc da cam/dioxin 

trong phạm vi toàn quốc. 

- Các hoạt động khác (nếu có). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp huyện: Do các địa 

phương tự cân đối, bố trí. 

2. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp tỉnh: Căn cứ nhiệm vụ 

được giao, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chủ trì, xây dựng dự toán kinh 

phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Quan tâm chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn 

tỉnh tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. 

2. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan triển khai, tổ chức thực hiện 

các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh theo 

Kế hoạch. 

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin, báo chí để thực hiện tuyên 

truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Xây dựng kịch 

bản, chương trình, báo cáo, đặt bài tham luận, dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo 

tỉnh và chuẩn bị các tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức Lễ kỷ niệm. 

- Phân bổ số lượng đại biểu và hướng dẫn tiêu chí để UBND các huyện, thị 

xã, thành phố lựa chọn đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm cấp tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan tổng hợp hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

công tác thực hiện chính sách và trong việc chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân, gia 

đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin; nạn nhân chất độc da cam/dioxin điển hình 

tiên tiến trong thực hiện chính sách, pháp luật, khắc phục khó khăn, vươn lên trong 

cuộc sống, phát triển kinh tế, có nhiều đóng góp cho xã hội.  

- Đón tiếp và bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu Trung ương (nếu có), đại biểu các 

huyện, thị xã, thành phố không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tham dự Lễ kỷ 

niệm cấp tỉnh. 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai và kinh phí tham gia một số hoạt động do các bộ, 



4 

 

ngành Trung ương tổ chức; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 

theo quy định. 

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa 

da cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh và Trung ương Hội Nạn nhân 

chất độc da cam/dioxin Việt Nam. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp chặt chẽ với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh để tổ chức 

thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai (xây dựng chương trình, kịch bản, báo cáo, lựa chọn đối tượng tham dự, công 

tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, khen thưởng, đón tiếp đại biểu...). 

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trước, trong, sau Lễ 

kỷ niệm cấp tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh xây dựng 

và thực hiện Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm cấp tỉnh. 

5. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) 

Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng 

và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thực hiện chính sách và trong việc chăm 

sóc, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin; nạn nhân 

chất độc da cam/dioxin điển hình tiên tiến trong thực hiện chính sách, pháp luật, 

khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, có nhiều đóng 

góp cho xã hội. 

6. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai và kinh phí tham gia một số hoạt động do các bộ, 

ngành Trung ương tổ chức; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. 

7. Công an tỉnh 

Phối hợp và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra 

Lễ kỷ niệm cấp tỉnh. 

8. Văn phòng UBND tỉnh 

Phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh ban hành giấy mời 

và chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Lễ kỷ niệm. 

9. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Lào Cai 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm 

thảm họa da cam ở Việt Nam. 
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- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Nạn nhân chất 

độc da cam/dioxin tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng phóng 

sự tuyên truyền “Gương điển hình tiên tiến của người cựu chiến binh tham gia hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong thực hiện chính sách, pháp luật; 

khắc phục khó khăn vươn lên trong công tác, phát triển kinh tế, tích cực tham gia 

công tác xã hội”; phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và trình chiếu 

tại Lễ kỷ niệm cấp tỉnh. 

- Báo Lào Cai hỗ trợ cung cấp 150 tờ báo nhân dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 

năm thảm họa da cam ở Việt Nam cấp tỉnh. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh 

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, các nhà hảo tâm và hội viên, đoàn viên hưởng ứng Phong trào “Hành động 

vì nạn nhân chất độc da cam”, ủng hộ, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin 

trên địa bàn tỉnh; tiếp tục công tác chăm sóc người hoạt động kháng chiến và con 

đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, các nạn nhân da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn tại địa phương. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Nạn nhân 

chất độc da cam/dioxin tỉnh thống nhất về nội dung phát động Phong trào “Hành 

động vì nạn nhân chất độc da cam” tại Lễ kỷ niệm cấp tỉnh. 

- Đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin tỉnh thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch. 

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 

60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của 

địa phương. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc: 

+ Căn cứ hướng dẫn của Sở Nội vụ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 

tỉnh, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến của địa phương hoàn 

thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng (gửi về Hội Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin tỉnh tổng hợp). 

+ Lựa chọn, lập danh sách đại biểu của huyện, thị xã, thành phố tham dự Lễ 

kỷ niệm cấp tỉnh (gửi về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổng hợp). 

+ Liên hệ, bố trí đưa, đón các đại biểu nạn nhân chất độc da cam/dioxin tham 

dự Lễ kỷ niệm cấp tỉnh. 

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm hoạ 

da cam ở Việt Nam trên địa bàn; gửi về Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh 

trước ngày 15/8/2021 để Hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Trung ương Hội.  
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai (10/8/1961 - 10/8/2021); các cơ quan, đơn vị, 

địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TW Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN; 
- CT, PCT3; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ngành tỉnh: Lao động - TBXH, Nội vụ,  

Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; 

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, TH3, VX3,4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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