
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /CTr-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Đón tiếp Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Lâm Thành,  

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đến thăm, tặng quà  

nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 773/HĐDT15 ngày 09/01/2023 của Hội đồng Dân 

tộc về việc thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; 

UBND tỉnh ban hành Chương trình đón tiếp Đoàn công tác như sau: 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC 

1. Ngày 12/01/2023 (thứ Năm) 

1.1. Từ 18 giờ 00 phút 

Đón Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội 

đồng Dân tộc của Quốc hội tại Khách sạn Mường Thanh, thành phần đón Đoàn: 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

1.2. Từ 18 giờ 30 phút 

Tiếp cơm Đoàn công tác tại Khách sạn Mường Thanh, thành phần tiếp 

Đoàn:  

- Trân trọng mời các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo các cơ quan: Ban Dân tộc (HĐND tỉnh), Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Ngày 13/01/2023 (thứ Sáu) 

2.1. Từ 6 giờ 45 phút 

Đoàn công tác ăn sáng tại Khách sạn Mường Thanh, thành phần tiếp 

Đoàn:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh. 

- Mời lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 
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- Lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Ban Dân tộc (HĐND tỉnh), Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. 

2.2. Từ 8 giờ 00 phút 

a) Đoàn công tác thăm, chúc Tết các cá nhân, hộ gia đình và trao quà tại 

huyện Cao Lộc: 

- Trao quà 50 hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo, gia đình chính sách, 

người có công, hoàn cảnh khó khăn. 

- Trao học bổng 50 em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu trong học tập. 

- Tặng quà tập thể thuộc huyện Cao Lộc (địa điểm tổ chức). 

b) Địa điểm trao quà: tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Lộc, huyện 

Cao Lộc.  

c) Thành phần dự trao quà với Đoàn công tác 

- Mời lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc (HĐND tỉnh), Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cao Lộc, lãnh đạo một số 

đơn vị liên quan của huyện Cao Lộc (do UBND huyện Cao Lộc mời). 

2.3. Từ 9 giờ 15 phút 

a) Đoàn công tác thăm, chúc Tết các hộ gia đình và trao quà tại huyện 

Lộc Bình 

- Trao quà 50 hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo, gia đình chính sách, 

người có công, hoàn cảnh khó khăn. 

- Tặng quà tập thể thuộc huyện Lộc Bình (địa điểm tổ chức). 

b) Địa điểm trao quà: tại Hội trường UBND thị trấn Lộc Bình, huyện 

Lộc Bình. 

c) Thành phần dự trao quà với Đoàn công tác 

- Mời lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo: Ban Dân tộc (HĐND tỉnh), Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lộc Bình, lãnh đạo một số 

đơn vị liên quan của huyện Lộc Bình (do UBND huyện Lộc Bình mời). 

2.4. Từ 11 giờ 00 phút 

a) Đoàn công tác thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Chi Lăng, xã Bính Xá, 

huyện Đình Lập. 
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b) Thành phần dự trao quà với Đoàn công tác 

- Mời lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo: Ban Dân tộc (HĐND tỉnh), Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đình Lập, UBND huyện Lộc Bình. 

2.5. Từ 11 giờ 30 phút 

Đoàn công tác dự cơm trưa với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi 

Lăng, thành phần tiếp Đoàn: 

- Mời lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Lãnh đạo Ban Dân tộc (HĐND tỉnh), Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đình Lập, UBND huyện Lộc Bình. 

- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng. 

2.6. Từ 14 giờ 00 phút 

Tiễn Đoàn công tác di chuyển về Hà Nội, thành phần tiễn Đoàn như thành 

phần đón Đoàn. 

II.  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ 

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

- Chuẩn bị quà tặng giúp Đoàn công tác với số lượng và giá trị như đề 

nghị tại phần ghi chú mục 3 các nội dung hoạt động thăm, chúc Tết tại tỉnh Lạng 

Sơn kèm theo Công văn số 773/HĐDT15. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các nội dung liên quan 

trong thời gian Đoàn công tác thăm, tặng quà tại tỉnh Lạng Sơn đảm bảo chu 

đáo, hiệu quả. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng 

dự thảo Chương trình đón tiếp Đoàn công tác của UBND tỉnh, phối hợp với 

UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị tại các địa điểm Đoàn công tác đến thăm, tặng 

quà bảo đảm chu đáo, hiệu quả. 

- Chủ trì đón tiếp và bố trí ăn, nghỉ của Đoàn công tác trong thời gian 

Đoàn công tác thăm, chúc Tết trên địa bàn tỉnh. 

3. UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập 

- Thống nhất với Đoàn công tác xây dựng Chương trình tặng quà trên địa 

bàn huyện; lựa chọn địa điểm, đối tượng nhận quà và các điều kiện cần thiết 

khác để Chương trình bảo đảm chu đáo, trang trọng, ý nghĩa. 
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- Thông báo các đối tượng được lựa chọn đến nhận quà đầy đủ, đúng 

thành phần, thời gian; phần trao học bổng cho các em học sinh tiêu biểu tại 

huyện Cao Lộc, đối với những em ở quá xa thầy, cô giáo nhận giúp. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Chỉ đạo Đồn Biên phòng Chi Lăng nắm thông tin và chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết đón Đoàn công tác bảo đảm chu đáo. 

- Chuẩn bị cơm trưa tiếp Đoàn công tác. 

(Chương trình này thay cho Giấy mời). 

* Các cơ quan, đơn vị chủ động bố trí phương tiện; Phóng viên Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đi chung xe của Văn phòng 

UBND tỉnh. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 
 

 Nơi nhận:                                                                  
- Đ/c Nguyễn Lâm Thành, PCT Hội đồng  

  Dân tộc của Quốc hội; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần dự Chương trình; 

- UBND các huyện: CL, LB, ĐL; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KGVX(NCD).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 

 


		2023-01-11T18:16:47+0700


		2023-01-12T07:53:28+0700


		2023-01-12T07:53:28+0700


		2023-01-12T07:53:28+0700




