
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 
 
 

THÔNG BÁO  

Tổ chức thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 3 năm 2021 
 

 

Thực hiện Công văn số 890/VPCTN-TĐKT ngày 27/7/2021 của Văn 

phòng Chủ tịch nước về việc thông báo ý kiến của Chủ tịch nước; Quyết định số 

1706/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách 

chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đợt 3 năm 2021; UBND tỉnh tổ chức Đoàn thăm, tặng quà, chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Đoàn chúc thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi  

Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 

100 tuổi tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia.  

1.1. Thành phần Đoàn 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - 

Trưởng Đoàn;  

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Ban 

Đại diện Hội người cao tuổi. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Bình Gia; 

- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng 

thông tin điện tử tỉnh (đưa tin). 

1.2. Thời gian, địa điểm 

Đoàn tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, xuất phát lúc 13 giờ 30 ngày 

22/10/2021.  

1.3. Phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đi xe riêng. 

- Các thành phần còn lại:  

+ Lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Ban Đại diện Hội người cao tuổi đi xe chung do Sở Giáo dục và Đào tạo bố 

trí. 

+ Lãnh đạo 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 đi xe chung 

do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí. 



2 

 

2. Đoàn chúc thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi  

UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với Ban Đại diện hội người cao tuổi tỉnh xây dựng chương trình, thành 

lập Đoàn thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ các huyện còn lại và thành phố 

Lạng Sơn; phối hợp với UBND các huyện: Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình và 

thành phố Lạng Sơn và các đơn vị liên quan thực hiện trong tháng 10/2021. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chuẩn bị 19 suất quà mừng thọ (gồm: 01 suất quà tặng người cao tuổi thọ 

100 tuổi và 18 suất quà tặng người cao tuổi tỉnh thọ 90 tuổi) theo quy định. 

- Chủ động phối hợp với UBND huyện Bình Gia chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết, liên hệ, phân công các đơn vị tham gia Đoàn chúc thọ người cao tuổi 

thọ 100 tuổi đảm bảo đúng thành phần và thời gian xuất phát. 

- Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố chuẩn bị các điều kiện để thực hiện thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ 

người cao tuổi  thọ 90 tuổi được UBND tỉnh ủy quyền.  

3.2. Các sở, ngành, đơn vị cử Lãnh đạo, phóng viên tham gia cùng Đoàn 

đúng thành phần, thời gian, địa điểm trên, thông tin về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để tổng hợp, bố trí phương tiện. 

3.3. UBND các huyện, thành phố 

- UBND huyện Bình Gia cử đại diện lãnh đạo UBND tham gia cùng với 

Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc thọ, tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi trên 

địa bàn. Thông báo UBND xã và gia đình người cao tuổi có Đoàn đến thăm, chúc 

thọ, tặng quà người cao tuổi. 

 - UBND các huyện: Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình và UBND thành phố 

Lạng Sơn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức các 

Đoàn thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ trực tiếp cho người cao tuổi theo Quyết 

định số 1706/QĐ-UBND.  

(Thông báo này thay cho Giấy mời)./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần Đoàn; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện: BG, TĐ, CL và TP LS; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, HC-QT, THCB;  

- Lưu: VT, KGVX (ĐDĐ). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà  
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