
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

Số: 07/TB-UBND Tràng Định, ngày 26 tháng 01 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Chương trình thăm, chúc Tết của lãnh đạo huyện 

đối với một số cơ quan, các cơ sở bảo trợ xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, 

gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội nhân dịp  

tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 
                            

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 05 tháng 01 năm 2021 của  

UBND huyện Tràng Định về việc Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn vi,̣ gia 

đình chính sách Người có công, các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đăc̣ biêṭ 

khó khăn và tổ chức dâng hương, dâng hoa taị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; viếng Nghĩa trang Liệt sỹ của huyêṇ nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021. 

UBND huyêṇ thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tăṇg quà, như sau: 

 1. Đoàn số 1: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

 + Trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Anh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. 

 + Phó trưởng đoàn: Đ/c Hoàng Như Bách - Uỷ viên Ban Thường vu ̣

Huyêṇ ủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyêṇ. 

 + Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Hội Liên hiêp̣ phu ̣ nữ 

huyện, phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị - Dân tôc̣, 01 phóng viên Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

(Lưu ý: 19h30’, ngày 11/02/2021 - Tức 30 tháng chạp Âm lịch: Lãnh đạo 

huyện, Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế và Ha ̣ tầng, Lao đôṇg, Thương binh, Xã 

hôị - Dân tôc̣, Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Huyêṇ ủy, Văn phòng Hôị 

đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện).  

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cơ quan, đơn vị, cá nhân:  

 + Các cơ quan, đơn vị: Đồn Biên phòng Pò Mã, Điểm cao 820, Bình Nghi, 

Trạm Ra đa 59, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sư ̣huyện, Điện lực, Trung tâm 

y tế huyện, Công ty cung cấp nước sạch, Công ty Môi trường Huy Hoàng. 

 + Các cá nhân: 

 Cán bộ lão thành cách mạng: Ông Nông Văn Yến, thôn Pò Bó, xã Đại 

Đồng; Ông Vy Văn Dĩnh, thôn Khuổi Sao, xã Chi Lăng. 

 Cán bộ tiền khởi nghĩa: Ông Nông Đình Đề, thôn Khắc Đeng, xã Đại 

Đồng; Ông Đinh Trần Tiến, Khu II, thị trấn Thất Khê. 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà:  
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 + Các cơ quan, đơn vị: 19h30’, ngày 11/02/2021 (Tức 30 tháng chạp 

Âm lịch). Tập trung tại Sân Huyện ủy. 

 + Cá nhân: 08 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021. Tập trung tại Sân Huyện ủy. 

 2. Đoàn số 2: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

+ Trưởng đoàn: Đ/c Vũ Đức Thiện, Phó Bí thư Huyêṇ ủy, Chủ tịch 

UBND huyện. 

+ Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Hôị đồng nhân dân - Ủy ban nhân 

dân huyện, Liên đoàn Lao đôṇg huyện, phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc, Ban Tuyên giáo Huyêṇ ủy, 01 phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông.  

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân: Bà Đinh Thị Slâng, thôn Nà 

Phục, xã Đại Đồng (Mẹ liệt sỹ); Ông Triệu Quốc Phú, thôn Khắc Đeng, xã Đại 

Đồng (Thương binh); Ông Vũ Duy Hiển, Khu II, thị trấn Thất Khê (thương binh 

81%). Ông Lục Văn Láu, Khu III, thị trấn Thất Khê (thương binh 81%). 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà: 08 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021. Tập 

trung tại Sân UBND huyện. 

 3. Đoàn số 3: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

+ Trưởng đoàn: Đ/c Nguyêñ Thi ̣ Ngân, Uỷ viên Ban Thường vu ̣Huyêṇ 

ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

+ Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Hôị đồng nhân dân - Ủy ban nhân 

dân huyện, Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị - Dân tôc̣; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông, Huyện đoàn. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân: Ông Hoàng Ngọc Thanh, ông 

Hoàng Văn Héo cùng thôn Nà Ván, xã Tri Phương (02 thương binh); Bà Lương 

Thị Nơi, thôn Lũng Toòng, xã Quốc Khánh (vợ liệt sỹ); ông Nông Văn Phố, 

thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh (bệnh binh). Ông Lương Ngọc Quyết, thôn Nặm 

Khoang, xã Đội Cấn (bệnh binh). 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà: 07 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021. Tập 

trung tại Sân UBND huyện. 

 4. Đoàn số 4: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

+ Trưởng đoàn: Đ/c Lương Quốc Toản, Uỷ viên Ban Thường vu ̣

Huyêṇ ủy, Trưởng ban Dân vâṇ, Chủ tic̣h Uỷ ban Măṭ trâṇ Tổ quốc Viêṭ 

Nam huyêṇ. 
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+ Đaị diêṇ các cơ quan: Văn phòng Hôị đồng nhân dân - Ủy ban nhân 

dân huyện, Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng ban quản lý 

dư ̣ án xây dưṇg cơ bản huyện, Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân: Ông Triệu Văn Châm, thôn 

Khuổi Bây B (BTXH), ông Nguyễn Văn Tương, thôn Khuổi Khín, xã Khánh 

Long  (BTXH); ông Nông Văn Nhập, thôn Thống Nhất, xã Đoàn Kết 

(thương binh). 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà: 06 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021. Tập 

trung tại Sân Huyện ủy. 

 5. Đoàn số 5: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

+ Trưởng đoàn: Đ/c Lương Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vu ̣

Huyêṇ ủy, Trưởng Công an huyện. 

+ Đaị diêṇ các cơ quan: Phòng Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị - Dân tôc̣, 

Ban Tổ chức Huyêṇ ủy, Hội Liên hiêp̣ phu ̣nữ huyện, Phòng Giáo dục và Đào taọ. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân: Ông Vi Văn Mít, thôn Khuổi 

Vai, xã Cao Minh (khuyết tâṭ nhìn); Ông Triệu Như Ngân, thôn Kéo Mười 

(BTXH), Bà Vi Thị Pộm, thôn Nà Đeng xã Tân Yên (hô ̣nghèo). 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà: 07 giờ 00 phút, ngày 29/01/2021. Tập 

trung tại Sân UBND huyện. 

 6. Đoàn số 6: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

+ Trưởng đoàn: Đ/c Lý Văn Hơn, Uỷ viên Ban Thường vu ̣Huyêṇ ủy, 

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

+ Đaị diêṇ các cơ quan: Phòng Nội vụ, Hội Cựu chiến binh huyện; Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân: Ông Nguyễn Công Thiên, ông 

Nguyễn Quốc Tuấn (thương binh) cùng thôn Bản Slào, xã Quốc Việt; ông Trần 

Văn Mong, thôn 2, xã Đào Viên (CĐHH). Ông Bế Văn Vực, thôn Bản Nằm, xã 

Kháng Chiến (hộ nghèo - BTXH); Ông Hà Huy Dũng, thôn Hát Khòn, xã Hùng 

Việt (thương binh). 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà: 06 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021. Tập 

trung tại Sân Huyện ủy. 

 7. Đoàn số 7: 

 - Thành phần đoàn gồm: 
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+ Trưởng đoàn: Đ/c Nông Đình Công, Uỷ viên Ban Thường vu ̣Huyêṇ 

ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy. 

+ Đaị diêṇ các cơ quan: Hội Nông dân, Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị - 

Dân tôc̣, Hội Chữ thập đỏ, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân: Bà Lê Thị Sen (vợ liệt sỹ), Bà 

Đinh Thị Miền (vợ liệt sỹ), thôn Nà Thà, xã Kim Đồng. Bà Nông Thị Miển, 

thôn Áng Mò, xã Tân Tiến (mẹ liệt sỹ). Bà Triệu Thị Chuống, Triệu Thị Mấy, 

Thôn Phiêng Sâu, xã Vĩnh Tiến (BTXH). 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà: 07 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021. Tập 

trung tại Sân Huyện ủy. 

 8. Đoàn số 8: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

+ Trưởng đoàn: Đ/c Đinh Thị Liên, Uỷ viên Ban Thường vu ̣Huyêṇ ủy, 

Trưởng ban Tuyên giáo Huyêṇ ủy. 

+ Đaị diêṇ các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Huyện đoàn, Hội Liên hiêp̣ 

phu ̣nữ, Phòng Tài nguyên - Môi trường.  

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân: Ông Hoàng Sỹ Cường (bệnh 

binh), Bà Lô Thị Slao (vơ ̣liêṭ sy)̃ cùng thôn, Pác Bó, xã Chí Minh. Ông Hoàng 

Thanh Nhàn, thôn Hang Đông, xã Chi Lăng (thương binh). 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà: 07 giờ 00 phút, ngày 29/01/2021. Tập 

trung tại Sân Huyện ủy. 

 9. Đoàn số 9: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

+ Trưởng đoàn: Đ/c Nông Ngoc̣ Tường, Uỷ viên Ban Thường vu ̣

Huyêṇ ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sư ̣huyêṇ. 

+ Đaị diêṇ các cơ quan: Măṭ trâṇ Tổ quốc huyêṇ; Phòng Tài chính - Kế 

hoac̣h; Phòng Nông nghiêp̣ và Phát triển nông thôn; Hội Cưụ chiến binh huyện. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cá nhân: Ông Trần Thanh Nhận, thôn 4, xã 

Tân Minh (thương binh); Ông Nông Văn Trọng (thương binh), thôn Bản Sliền, xã 

Trung Thành. 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà: 06 giờ 00 phút, ngày 29/01/2021. Tập 

trung tại Sân UBND huyện. 

 10. Đoàn số 10: 

 - Thành phần đoàn gồm: 

+ Trưởng đoàn: Đ/c Ngọ Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện. 
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+ Đaị diêṇ các cơ quan: Văn phòng Hôị đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 

huyện, Lao đôṇg, Thương binh, Xa ̃hôị - Dân tôc̣, Công an huyện, Huyêṇ đoàn, 01 

phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đơn vi:̣  

 + Các cơ quan, đơn vị: Mái ấm tình thương Vinh Sơn; Trung tâm Hy voṇg 

Lôc̣ Bình, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn, Cơ sở bảo trợ xã hội tổng 

hợp tỉnh Lạng Sơn, Trường giáo dưỡng số 2 tỉnh Ninh Bình. 

 + Cá Nhân: Ông Nguyễn Văn Đạt, thôn Đoỏng Nà, xã Đề Thám (thương 

binh); Bà Ma Thị Hiện (vợ liệt sỹ), Ông Nguyễn Xuân Thủy (hộ nghèo) thôn Nà Cà, 

xã Hùng Sơn. 

 - Thời gian thăm hỏi, tặng quà:  

 + Các cơ quan, đơn vị: 06 giờ 00 phút, ngày 29/01/2021. Tập trung 

tại Sân UBND huyện. 

 + Cá nhân: 08 giờ 00 phút, ngày 28/01/2021. Tập trung tại Sân 

UBND huyện. 

 11. Tổ chức thực hiện 

 11.1. Văn phòng Hôị đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyêṇ phối hợp 

với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện bố trí xe ô tô cho các 

đoàn đi thăm hỏi, tặng quà theo chương trình. Nếu trưởng đoàn có thay đổi về 

thời gian thăm hỏi tăṇg quà, đề nghị Văn phòng Hôị đồng nhân dân - Ủy ban 

nhân dân huyêṇ thông tin cho Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyêṇ và các thành viên trong đoàn biết để chủ đôṇg sắp xếp thời gian tham gia 

với đoàn. 

 11.2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyêṇ chuẩn bị 

120 suất quà của huyêṇ (có danh sách kèm theo) và chủ đôṇg chuyển quà của 

huyêṇ đến các xa,̃ thi ̣ trấn đối với những trường hơp̣ mà huyêṇ không bố trí đến 

thăm hỏi, tặng quà trưc̣ tiếp tại gia đình đươc̣. 

 11.3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:  

 - Thông tin cho các gia đình chính sách mà huyêṇ đến thăm hỏi, tăṇg quà 

trưc̣ tiếp. 

 - Bố trí thành phần tham dự cùng đoàn của huyện đến tặng quà trực tiếp 

tại các hộ gia đình.  

 - Đối với những trường hơp̣ mà huyêṇ không đến thăm hỏi, tăṇg quà trưc̣ 

tiếp đươc̣, huyêṇ se ̃ủy quyền cho xa ̃tiếp nhâṇ quà và tổ chức thăm hỏi, tăṇg quà 

của huyêṇ đến tay đối tươṇg (có danh sách kèm theo).  

 11.4. Các cơ quan có thành phần tham dự đoàn thăm hỏi, tặng quà của 

huyêṇ có măṭ đúng thời gian và điạ điểm yêu cầu. 



6 
 

 

 Trên đây là Chương trình thăm, chúc Tết của lãnh đạo huyện đối với một 

số cơ quan, các cơ sở bảo trợ xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính 

sách người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021. 

Chương trình này thay cho giấy mời./.  

 

Nơi nhận:                                                                                      
- Thường trực Huyện uỷ;                                                                                            

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 

- MTTQ và các Đoàn thể của huyêṇ; 

- Ban CHQS, Công an huyêṇ; 

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao-Truyền thông;    

- Cổng thông tin điện tử huyện;        

- UBND các xã, thị trấn (có đối tượng đươc̣ tặng quà); 

- Các cơ sở BTXH, các cơ quan,  

đơn vị lực lượng vũ trang; 

- Lưu: Văn thư, LĐTBXH-DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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