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TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /CTr-UBND 

         

Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2021 
 

   
CHƯƠNG TRÌNH 

Thăm, tặng quà các lực lượng phòng chống dịch COVID-19  

tại 02 huyện Cao Lộc, Văn Lãng 

 

Để kịp thời động viên các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 tại 

khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 

Chương trình thăm hỏi, tặng quà các lực lượng phòng chống dịch COVID-19 tại 

02 huyện Cao Lộc, Văn Lãng như sau: 

1. Thành phần đoàn công tác của tỉnh:  

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm thăm, tặng quà (ngày 10/8/2021) 

a) Từ 7 giờ 00: Đoàn công tác của tỉnh xuất phát từ trụ sở UBND tỉnh đi 

thăm, tặng quà Chốt biên giới tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh và Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện Văn Lãng. 

- Địa điểm: tại Chốt biên giới khu vực cửa khẩu Tân Thanh. 

b) Từ 8 giờ 15: Thăm, tặng quà Đội giám sát, quản lý, bảo vệ nhân viên, 

lái xe đường dài ở tập trung tại Bãi xe Bảo Nguyên. 

- Địa điểm: tại Bãi xe Bảo Nguyên, cửa khẩu Tân Thanh.  

c) Từ 8 giờ 30: Thăm, tặng quà Chốt kiểm dịch y tế trên đường chuyên 

dụng vào cửa khẩu Tân Thanh (đồng thời gửi quà tặng cho Chốt kiểm dịch y tế 

còn lại tại đường cũ đi vào khu vực chợ cửa khẩu Tân Thanh). 

- Địa điểm: tại Chốt kiểm dịch y tế trên đường chuyên dụng. 

d) Từ 9 giờ 15: Đoàn công tác của tỉnh di chuyển về cửa khẩu Hữu Nghị, 

thăm, tặng quà Chốt biên giới số 05 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện Cao Lộc.  

- Địa điểm: tại Chốt biên giới số 05 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. 

đ) Từ 10 giờ 00: Thăm, tặng quà Chốt kiểm dịch y tế tại cửa khẩu Hữu 

Nghị, huyện Cao Lộc. 

- Địa điểm: tại Chốt kiểm dịch y tế Hữu Nghị. 
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e) Từ 10 giờ 15: Thăm, tặng quà Tổ công tác liên ngành phòng, chống 

dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị.  

- Địa điểm: tại khu ở tập trung cho lái xe đường dài phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cửa khẩu Hữu Nghị.  

3. Tổ chức thực hiện 

a) Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị quà tặng:  

- Tặng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 2 huyện Cao Lộc, Văn Lãng: mỗi 

huyện 200 triệu đồng.  

- Tặng quà Chốt biên giới; Chốt kiểm dịch y tế; Tổ công tác liên ngành 

phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu Hữu Nghị; Đội giám sát, quản lý, bảo 

vệ nhân viên, lái xe đường dài tại bến xe Bảo Nguyên: Mỗi đơn vị 10 triệu đồng.  

b) UBND huyện Cao Lộc, Văn Lãng 

- Mời đại diện một số thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 của huyện dự Chương trình thăm, tặng quà Ban Chỉ đạo huyện; thông báo 

cho các lực lượng tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh chuẩn bị các điều kiện đề 

Đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.  

- Chuẩn bị báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện thời 

gian vừa qua.  

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị các 

điều kiện đề Đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà Chốt biên giới; chỉ đạo 

Chốt biên giới khu vực cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Hữu Nghị báo cáo công 

tác quản lý biên giới, phòng, chống dịch COVID-19 tại Chốt.  

d) Bố trí phương tiện:  

- Lãnh đạo tỉnh đi xe riêng.  

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động phương tiện.  

- Y tế, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn bố trí phương 

tiện cho phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

đi cùng. 

(Chương trình trên thay cho Giấy mời). 

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

Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời;                

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo LS, Đài PT&TH tỉnh,  

  Cổng Thông tin Điện tử tỉnh (cử PV đưa tin);  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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