
 

   Kính gửi: 

           - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

                                                - UBND huyện Đình Lập; 

                                                - Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.  
   

            

Sau khi xem xét Tờ trình số 14/TTr-NHCS ngày 05/01/2019 của Chi 

nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn về việc chỉ đạo 

phối hợp thực hiện Chương trình tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ 

nghèo nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung 

ương, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý nội dung đề xuất tổ chức Chương trình tặng quà cho hộ gia 

đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 của Ngân hàng Chính 

sách xã hội Trung ương tại xã Châu Sơn, huyện Đình Lập theo đề nghị của Chi 

nhánh NHCSXH tỉnh tại Tờ trình trên. Giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình tặng quà bảo đảm theo 

kế hoạch. 

- Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 17/01/2019. 

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Châu Sơn, huyện Đình Lập. 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện 

Đình Lập lựa chọn 200 đối tượng là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa 

bàn xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tổng hợp danh sách gửi Chi nhánh 

NHCSXH tỉnh; phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh tổ chức thực hiện 

Chương trình tặng quà. 

3. Giao UBND huyện Đình Lập mời các thành phần liên quan, chỉ đạo bố 

trí địa điểm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Chương trình 

tặng quà, bảo đảm chu đáo, hiệu quả. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  122  /VP-KGVX 

V/v tiếp nhận, tặng quà Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 
cho các hộ gia đình chính sách 

và hộ nghèo tại huyện Đình Lập 

Lạng Sơn, ngày  09  tháng 01 năm 2019 
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(Tờ trình số 14/TTr-NHCS ngày 05/01/2019 của Chi nhánh NHCSXH tỉnh 

được gửi kèm theo qua eOffice).  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh để các cơ quan thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KG-VX, TH, TH-CB; 
- Báo LS, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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