
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số:       /UBND-LTBXHDT  
V/v tặng quà gia đình có quân 

nhân đang làm nhiệm vụ tại 

Quần đảo Trường Sa.                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Đình Lập, ngày       tháng 01  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội –Dân tộc; 

 - UBND xã Bính Xá. 
    
 

Thực hiện Thông báo số 11/TB-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, Thông báo 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 Nhâm Dần 2022, 

 UBND huyện Đình Lập tổ chức thăm, tặng quà gia đình có quân nhân 

đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, đóng quân trên địa bàn có phụ cấp 

đặc biệt 100%, có thân nhân thuộc địa bàn huyện Đình Lập cụ thể như sau:  

Thành phần đoàn: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn; 

các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Công an huyện, Ban Chỉ 

huy quân sự huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Chủ tịch 

UBND xã Bính Xá. 

Thăm, tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Phong, Trung úy, nhân viên 

phòng chống tội phạm và ma túy; vợ là Trần Thị Hồng, thôn Bản Xả, xã Bính 

Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, ĐT: 0336139973. 

Thời gian thăm tặng quà: 15h00, ngày 24/01/2022 (Thứ 2, tức ngày 22 

tháng Chạp năm Tân Sửu). 

 Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc chuẩn bị quà tặng; 

mức quà tặng: 2.500.000 đồng (500.000 đồng tiền quà, 2.000.000 đồng tiền 

mặt); kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện năm 2022. 

Giao UBND xã Bính Xá thông báo đến gia đình về thời gian Đoàn đến 

thăm, tặng quà và tham gia đoàn tặng quà theo thành phần.  

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị phương tiện phục vụ đoàn 

thăm tặng quà; các thành phần tham gia Đoàn theo thời gian trên.  

Văn bản này thay cho giấy mời./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên;                                                                            
- TT Huyện ủy;                                                                
- TT HĐND huyện;                                                                                
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Tô Thị Hiến 

(B/c) 
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