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THÔNG BÁO 

Chương trình thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ tết Kỷ Hợi năm 2019 
 
 

 
 

 

Thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2019 của UBND 
tỉnh, thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ tết Kỷ Hợi 2019, Đoàn công tác số 6 
của UBND tỉnh tổ chức thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán 
Kỷ Hợi 2019, cụ thể như sau: 

1. Thành phần Đoàn 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị 
trường tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng, Cục Hải quan, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình; 

- Bộ phận giúp việc Cục Quản lý thị trường, Đội 389 tỉnh, phóng viên Hà 
Sơn Hải - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

2. Nội dung 

Thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại một 
số đơn vị, lực lượng chức năng thuộc Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng, Cục Hải quan, Công an tỉnh. (có danh sách các đơn vị kèm theo).  

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Ngày 26/01/2019 (thứ Bảy, ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất). 

- Địa điểm: Như lịch trình chi tiết kèm theo. 

4. Phân công chuẩn bị 

4.1. Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng, các cơ quan liên quan chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Chương trình 
kiểm tra; chuẩn bị phương tiện, nhân lực phục vụ Đoàn công tác.  

4.2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Cục Quản 
lý thị trường chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị phòng làm việc và các điều kiện 
cần thiết để tiếp đón, hướng dẫn và đảm bảo cho hoạt động của Đoàn công tác. 

4.3. Kinh phí phục vụ Chương trình kiểm tra được chi từ nguồn kinh phí 
hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 
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4.4. Bố trí phương tiện: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Văn phòng UBND tỉnh đi cùng).   

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan đi xe chung 
do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng bố trí. 

- Các thành phần còn lại đi xe chung do Cục Quản lý thị trường bố trí. 

Thông báo này thay cho Giấy mời./.   
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);  
- Thành phần Đoàn công tác; 
- PV Báo LS (đưa tin); 
- CQ TT BCĐ 389 tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, NC, HC-QT, TTTH-CB;  
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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