ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 210 /CTr-UBND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 01 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
Thăm, chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi
nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thực hiện Công văn số 18/VPCTN-TĐKT ngày 05/01/2022 của Văn phòng
Chủ tịch nước về việc Chủ tịch nước chúc thọ công dân tròn 100 tuổi.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây
dựng chương trình thăm, chúc thọ người cao tuổi tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận, cụ thể như sau:
I. Thành lập các Đoàn đi thăm, chúc thọ:
Lãnh đạo tỉnh sẽ đi thăm, chúc thọ một số cụ tiêu biểu ở một số địa phương
lồng ghép với chương trình đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; các
cụ còn lại UBND tỉnh ủy quyền cho lãnh đạo các địa phương đi thăm, chúc thọ và
gửi quà của Chủ tịch nước đến tận tay những cụ tròn 100 tuổi.
Đoàn 1: Mời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn,
cùng đi có đại diện lãnh đạo: Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy,
Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
- Thăm cụ: Nguyễn Thị Báu, Khu phố 4, phường Kinh Dinh, thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm.
- Phương tiện: Văn phòng Tỉnh ủy bố trí.
Đoàn 2: Mời đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng
đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng
Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Thăm cụ: Lê Thị Lũng, Khu phố 4, Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.
- Phương tiện: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
tỉnh, Tỉnh đoàn bố trí.
Đoàn 3: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam làm trưởng đoàn,
cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
- Thăm cụ: Patâuxá Thị Ánh, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.
- Phương tiện: Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ bố trí.
Đoàn 4: Mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng
đoàn.
- Thành viên: đại diện lãnh đạo: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến
binh tỉnh, Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- Phương tiện: Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bố trí.

- Thăm cụ: Nguyễn Thị Thuận, Thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh
Hải.
Đoàn 5: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh làm Trưởng
đoàn, cùng đi có các đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở
Thông tin và Truyền thông
- Thăm cụ: Phan Thị Ngân, thôn 1, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam.
- Phương tiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải
bố trí.
Đoàn 6: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền làm Trưởng đoàn,
cùng đi có các đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở
Khoa học và Công nghệ, Hội Nông dân tỉnh.
- Thăm cụ: Lê Đình Thái, thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh
Phước.
- Phương tiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Sở Khoa học và Công nghệ bố trí.
II. Thời gian đi thăm:
Thời gian cụ thể do Trưởng đoàn quyết định.
III. Phân công trách nhiệm:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo cho các xã, phường, thị
trấn có các cụ được Đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm biết để thông tin cho gia đình
các cụ về thời gian Đoàn đến thăm và bố trí cán bộ đưa Đoàn của tỉnh đến tận nhà
thăm, chúc thọ các cụ. Đối với những cụ còn lại, Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội chuyển Thiếp mừng thọ, quà cho các địa phương để tổ chức thăm, chúc
thọ theo quy định.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự trù kinh phí để lãnh đạo tỉnh đi
thăm, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi theo quy định tại Thông tư số 96/2018/TTBTC ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời cử công chức tham
gia Đoàn của tỉnh để lập thủ tục chi tiền, quà theo quy định.
3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận cử phóng viên cùng
đi với các Đoàn để đưa tin; Lái xe các Đoàn liên hệ Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội để nhận quà./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như danh sách các Đoàn: Trưởng đoàn
và các thành viên;
- Ban đại diện NCT tỉnh;
- Sở LĐTBXH;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường Đoàn đến thăm;
- Báo Ninh Thuận và Đài PTTH (đưa tin);
- VPUB : CVP, PVP (NĐT), CV;
- Lưu: VT, VXNV. NVT .
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