
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình thăm, chúc Tết của Đoàn công tác số 07  

do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

làm Trưởng đoàn tại huyện Hữu Lũng 

(Ngày 09/01/2023 ) 

 

Thực hiện Thông báo số 680/TB-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về 

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 và thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Đoàn công tác số 07 do đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn thông báo Chương trình thăm, chúc Tết tại 

huyện Hữu Lũng, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trưởng đoàn; 

- Đại diện lãnh đạo sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Ngoại vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; 

- Mời đại diện Lãnh đạo huyện Hữu Lũng tham gia Đoàn công tác của tỉnh; 

- Chuyên viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyên viên Văn 

phòng UBND tỉnh; phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Cổng thông tin điện tử tỉnh (đưa tin). 

2. Thời gian, địa điểm 

- Từ 12h 30’ ngày 09/01/2023 xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh 

- Từ 14h00’ thăm, chúc Tết tại Kho KV1, Cục Quân khí; 

- Từ 14h 30’ đến 15h30’ thăm, chúc Tết tại Kho K56, Cục Kỹ thuật; 

 - Từ 15h45’ thăm, chúc Tết 02 gia đình chính sách tại xã Đồng Tân và thị trấn 

Hữu Lũng. 

4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị quà của Đoàn công tác. 

b) UBND huyện Hữu Lũng: thông báo thời gian Đoàn đến thăm, chúc Tết tại 

các đơn vị và các gia đình chính sách theo Chương trình.  
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c) Về phương tiện: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng (Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND 

tỉnh tháp tùng).  

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chuyên viên Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đi xe chung do Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí. 

- Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, phóng viên Báo Lạng Sơn, Cổng thông tin điện tử 

tỉnh đi xe chung do Sở Ngoại vụ bố trí. 

- Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 

tỉnh đi xe chung do Kho bạc Nhà nước tỉnh bố trí. 

Thông báo này thay cho giấy mời. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần Đoàn công tác;    

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, HCQT, 

  Trung tâm Thông tin; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Lưu VT,NC(NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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