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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

THÔNG BÁO 

Chương trình thăm, chúc Tết của Thường trực Tỉnh ủy 

nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 
 

Thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2926-

TB/VPTU ngày 30/12/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về Thông báo số 680/TB-

UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; được sự đồng ý của Thường 

trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông báo Chương trình thăm, chúc Tết của Thường 

trực Tỉnh ủy nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau:  

I. CHƯƠNG TRÌNH THĂM, CHÚC TẾT CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH 

ỦY TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, GIA ĐÌNH 

CHÍNH SÁCH TẠI PHỤ LỤC 1, THÔNG BÁO SỐ 680/TB-UBND NGÀY 

21/12/2022 CỦA UBND TỈNH ĐIỀU CHỈNH NHƯ SAU 

1. Ủy quyền Lãnh đạo huyện Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn, huyện Văn 

Quan tổ chức Đoàn đến thăm, chúc Tết, tặng quà một số cơ quan, đơn vị lực 

lượng vũ trang, gia đình chính sách trên địa bàn huyện, thành phố của Đoàn 01, 

Đoàn 02, Đoàn 03 tại Phụ lục 1 kèm theo Thông báo số 680/TB-UBND ngày 

21/12/2022 của UBND tỉnh về Chương trình thăm, chúc Tết của lãnh đạo tỉnh 

tại một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách và thăm, kiểm 

tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển quà của các Đoàn 

Lãnh đạo tỉnh đến huyện Văn Quan, Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn để thực 

hiện nội dung tại mục 1 nêu trên. 

3. Các nội dung khác tại Thông báo số 680/TB-UBND không thay đổi. 

 II. CHƯƠNG TRÌNH THĂM, CHÚC TẾT CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH 

ỦY 

 1. Hình thức tổ chức và đối tượng thăm, chúc Tết  

 Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 03 Đoàn, thành phần gồm: Thường trực 

Tỉnh ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh đến thăm, chúc Tết và tặng 

quà 14 đối tượng là Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, 

cán bộ tiền khởi nghĩa sinh sống trên địa bàn các huyện, thành phố. 

 2. Thời gian, địa điểm, thành phần và phương tiện 

2.1. Thời gian, địa điểm tập trung 

- Các Đoàn đi thăm, tặng quà dự kiến trong các ngày 10/01 và 11/01/2023 

(tức ngày 19, 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần). 

- Các thành phần tham gia Đoàn công tác tập trung tại trụ sở cơ quan đồng 

chí Trưởng Đoàn để xuất phát; thời gian cụ thể do đồng chí Trưởng Đoàn quyết 

định và thông tin cho thành phần Đoàn biết, thực hiện. 
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2.2. Thành phần, phương tiện: tại Phụ lục kèm theo Thông báo này; các 

Đoàn bố trí 03 xe ô tô từ 4 đến 7 chỗ ngồi. 

Ghi chú: mỗi Đoàn bố trí thêm 01 chuyên viên Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh tham gia phục vụ Đoàn và đưa tin. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chuẩn bị 14 suất quà của Thường trực Tỉnh ủy, mỗi suất quà trị giá 

2.500.000 đồng (gồm 500.000 đồng mua hiện vật và 2.000.000 đồng tiền mặt). 

 - Phân công lãnh đạo, chuyên viên tháp tùng, phục vụ các Đoàn Thường 

trực Tỉnh ủy đi thăm, chúc Tết và tặng quà các Anh hùng lực lượng vũ trang, 

cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn các huyện, 

thành phố. Chủ động liên hệ trước với thành viên của các Đoàn, UBND các 

huyện, thành phố, các cá nhân Đoàn đến thăm, tặng quà để phối hợp chuẩn bị 

các công việc cần thiết đảm bảo Chương trình của Lãnh đạo tỉnh diễn ra chu 

đáo, hiệu quả.  

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh: phân công phóng viên tham gia các Đoàn để kịp thời đưa tin về 

hoạt động của các đồng chí lãnh đạo. 

 3. UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc 

Sơn và thành phố Lạng Sơn 

 - Phân công lãnh đạo huyện, thành phố tham gia Đoàn Thường trực Tỉnh 

ủy đi thăm, chúc Tết và tặng quà các Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão 

thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn huyện, thành phố. 

 - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các 

cá nhân, gia đình trên địa bàn có các Đoàn đến thăm, chúc Tết để thực hiện công 

tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo, trọng thị. 

 4. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh chủ động báo cáo, xin ý 

kiến các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy về thời gian, lịch trình cụ thể và thông 

tin đến các thành phần Đoàn để thực hiện bảo đảm thời gian; thực hiện công tác 

điều phối chung để Chương trình của Lãnh đạo tỉnh đảm bảo yêu cầu. 

 UBND tỉnh trân trọng thông báo và đề nghị các đồng chí Trưởng Đoàn, thành 

viên các Đoàn, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc hiệu quả./.  
 

Nơi nhận:                                                                    
- TT Tỉnh ủy;                      

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần tại Thông báo 

  số 680/TB-UBND ngày 21/12/2022;  

- Các thành phần tại phụ lục kèm theo TB; 

- UBND các huyện, TP; 

- Sở Lao động- TB&XH; 

- Báo Lạng Sơn; Đài PT&TH tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX (NCD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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