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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 206 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2019 

V/v thăm hỏi, tặng quà nạn nhân 
chất độc da cam nhân dịp Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019  

 

Kính gửi: Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. 
       
 

Xem xét Kế hoạch số 04/KH-TTH ngày 08/01/2019 của Hội nạn nhân 
chất độc da cam/dioxin tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thăm, hỗ trợ quà tết Kỷ 
Hợi năm 2019 cho nạn nhân chất độc da cam các huyện, thành phố; đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

 1. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 13/12/2018 
về tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết, dâng hương nhân dịp Tết 
Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Thông báo số 19/TB-UBND ngày 11/01/2019 
thông báo chương trình thăm, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh đối với một số cơ quan, 
đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
năm 2019. Để tiếp tục thực hiện các Kế hoạch, Chương trình trên, UBND tỉnh 
không thành lập đoàn riêng đi thăm, tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất 
độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như đề xuất của Hội nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin tỉnh. 

 2. Giao Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chủ động tổ chức việc 
thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam theo Kế hoạch; đồng 
thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố để 
thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn nhân dịp 
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và các cơ quan liên 
quan thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UB MTTQ VN  tỉnh; 
- Sở Lao động - TB&XH; 
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX(NTH). 
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