
  TỈNH UỶ NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

* 

Số       -TB/VPTU 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
chương trình thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ,  Chủ tịch Hội đồng  

nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn 

----- 

Căn cứ Thông báo số 143/TB-UBND, ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về 

các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm chúc tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Văn 

phòng Tỉnh ủy thông báo chương trình thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình và cá 

nhân do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh làm Trưởng đoàn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần  

- Đ/c Phạm Văn Hậu-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm 

tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội. 

- Phóng viên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (đưa tin). 

2. Thời gian và địa điểm 

* Sáng thứ hai, ngày 09/01/2023, bắt đầu 09 giờ 00’, thăm chúc Tết các tập 

thể sau: 

- Tặng quà cho công nhân, người lao động Công ty TNHH May Tiến Thuận 

(tại trụ sở Công ty).  

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Đông Hải. 

- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Mỹ Hải. 

- Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ. 

- Đội cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

* Chiều thứ tư, ngày 11/01/2023, bắt đầu 14 giờ 00’,  thăm chúc Tết các cá 

nhân, gia đình sau:  
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- Gia đình đồng chí Trần Kỷ (phường Bảo An, Tp. PRTC). 

- Gia đình đồng chí Nguyễn Đức Thành (phường Phước Mỹ, Tp.PRTC). 

- Anh hùng lao động Hồ Thị Lượm (phường Phước Mỹ, Tp. PRTC). 

- Thăm cụ Huỳnh Cát, Thôn Tân Sơn 1, Xã Thành Hải, Tp. PRTC. 

- Gia đình đồng chí Nguyễn Thanh (Phường Thanh Sơn, Tp. PRTC). 

3. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Liên đoàn lao động tỉnh chuẩn bị quà tặng 

cho các đơn vị, gia đình và cá nhân nêu trên. 

- Về phương tiện: Các thành viên tham gia Đoàn đi 01 xe chung do Văn 

phòng Tỉnh ủy bố trí.  

Khi cần thiết xin liên lạc số điện thoại đồng chí Đặng Văn Kiên - Phó Chánh 

Văn phòng Tỉnh uỷ: 0918.772219. 

Thông báo này thay cho giấy mời; kính đề nghị các đồng chí thành viên của 

Đoàn có mặt tại Văn phòng Tỉnh uỷ trước 15 phút để đi cùng Đoàn.  

 

 

Nơi nhận : 
- Đồng chí PBT Thường trực tỉnh uỷ (b/c), 

- Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm, 

- Liên đoàn lao động tỉnh, 

- Các cơ quan như thành phần, 

- Các đơn vị, cá nhân đoàn đến thăm, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Kiên 
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