ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
Số: 13

/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Chương trình đi thăm, chúc Tết các cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo,
gia đình chính sách và Chúc thọ người cao tuổi 100 tuổi của lãnh đạo
Thành ủy, HĐND&UBND thành phố Vĩnh Yên và Lễ Dâng hương
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thực hiện Thông báo số 12/TB-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về Chương trình đi thăm, chúc tết các cơ quan, đơn vị, gia đình chính
sách của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND&UBND tỉnh nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022
và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Vĩnh Yên
về việc tổ chức các hoạt động thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chăm lo
cho các đối tượng chính sách xã hội; Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng
Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;
UBND thành phố Vĩnh Yên thông báo Chương trình đi thăm, chúc Tết các
cơ quan đơn vị, cơ sở tôn giáo, gia đình chính sách và Chúc thọ người cao tuổi
100 tuổi của lãnh đạo Thành ủy, HĐND&UBND thành phố Vĩnh Yên và Lễ
Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau:
A. CHƯƠNG TRÌNH THĂM, CHÚC TẾT, TẶNG QUÀ
I. LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ ĐI THĂM, CHÚC TẾT CÁC CƠ
QUAN, ĐƠN VỊ, CƠ SỞ TÔN GIÁO
1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/01/2022 đến ngày 31/01/2022 (tức từ
ngày 16 đến ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu), thời gian đi thăm cụ thể do các
đồng chí Trưởng đoàn quyết định.
2. Thành phần, địa điểm: Thành phố tổ chức 03 Đoàn công tác do các
đồng chí Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đi thăm và chúc Tết các cơ
quan, đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
2.1. Đoàn 1: Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư
Thành ủy Vĩnh Yên làm Trưởng đoàn.
Thành viên trong đoàn, gồm:
- Đồng chí Đỗ Trung Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy;
- Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB
MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên;
- Đồng chí Lê Anh Tân - Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Đồng chí Nguyễn Đăng Tạo - Chánh Văn phòng Thành ủy.
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Đoàn 1 đi thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Vĩnh Phúc; Cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 thành phố Vĩnh Yên (Trường
THPT Chuyên Vĩnh Phúc cũ); BCH Quân sự thành phố; Chùa Tích Sơn.
2.2. Đoàn 2: Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư
Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên làm Trưởng đoàn.
Thành viên trong đoàn, gồm:
- Đồng chí Nguyễn Kim Định - Phó Chủ tịch HĐND thành phố;
- Đồng chí Nguyễn Thái Châm - Chủ nhiệm UBKT Thành ủy;
- Đồng chí Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu - Trưởng phòng Quản lý đô thị;
- Đồng chí Dương Đức Nam - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố.
Đoàn 2 đi thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị: Công an thành phố;
Trung tâm Y tế thành phố; Trung tâm Văn hóa, TT&TT thành phố; Công ty Cổ
phần Môi trường & Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
2.3. Đoàn 3: Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực
Thành ủy làm Trưởng đoàn.
Thành viên trong đoàn, gồm:
- Đồng chí Trần Ngọc Hải - Chủ tịch HĐND thành phố;
- Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Thanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Trưởng phòng Nội vụ;
- Đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.
Đoàn 3 đi thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị: Bệnh viện Hữu nghị Lạc
Việt; Điện lực Vĩnh Yên; Giáo xứ Vĩnh Yên; Đài Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc.
II. CÁC ĐOÀN LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THĂM, TẶNG QUÀ GIA
ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
1. Thời gian thực hiện:
- Từ ngày 18/01/2022 đến ngày 26/01/2022 (tức là từ ngày 16 đến ngày 24
tháng Chạp năm Tân Sửu).
- Thời gian cụ thể của các đoàn do Trưởng đoàn quyết định (riêng Đoàn 1
thực hiện theo Chương trình số 12/CT-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc).
2. Thành phần, địa điểm (Có danh sách cụ thể kèm theo)
Đoàn 1: Lãnh đạo thành phố đi thăm cùng đoàn của tỉnh: Thăm, tặng
quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mứt tại phường Đồng Tâm và ông
Nguyễn Văn Tân - Cán bộ Lão thành Cách mạng tại phường Liên Bảo.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Thành ủy
(đầu mối liên hệ), Ủy ban MTTQ thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố,
phòng Lao động - TB&XH.
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- Thời gian: ngày 26/01/2022 (tức là ngày 24 tháng Chạp năm Tân Sứu)
Đoàn 2: Thăm, tặng quà 03 gia đình chính sách tại phường Hội Hợp.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Tỉnh ủy viên - Phó Bí
thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND
&UBND thành phố (đầu mối liên hệ), Liên đoàn Lao động thành phố, Công an
thành phố, phòng Lao động - TB&XH thành phố.
Đoàn 3: Thăm, tặng quà 05 gia đình chính sách tại phường Khai Quang
- Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực
Thành uỷ.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Thành ủy
(đầu mối liên hệ), Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Hội Cựu chiến binh, phòng
Lao động - TB&XH thành phố.
Đoàn 4: Thăm, tặng quà 04 gia đình chính sách tại phường Đống Đa và 01
gia đình chính sách tại phường Ngô Quyền.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Trần Ngọc Hải - Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch
HĐND thành phố.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND
&UBND thành phố (đầu mối liên hệ), Hội Nông dân, phòng Tư pháp thành phố.
Đoàn 5: Thăm, tặng quà 04 gia đình chính sách tại phường Liên Bảovà 01
gia đình chính sách tại xã Định Trung.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Lê Anh Tân - Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ
tịch UBND thành phố.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND
&UBND thành phố (đầu mối liên hệ); Hội Liên hiệp Phụ nữ; phòng Văn hóa Thông tin thành phố.
Đoàn 6: Thăm, tặng quà 03 gia đình chính sách tại phường Đồng Tâm và
02 gia đình chính sách tại xã Thanh Trù.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Kim Định - Ủy viên BTV Thành ủy,
Phó Chủ tịch HĐND thành phố.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Nội vụ (đầu mối
liên hệ); Thành đoàn; phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.
Đoàn 7: Thăm, tặng quà 05 gia đình chính sách tại phường Tích Sơn.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Đào Văn Quyết - Phó Chủ tịch UBND thành phố.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tư pháp (đầu
mối liên hệ), Thành đoàn, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.
III. CÁC ĐOÀN LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ THĂM, CHÚC THỌ
NGƯỜI CAO TUỔI (100 TUỔI)
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1. Thời gian thực hiện: theo lịch của tỉnh, nếu tỉnh không đi thăm, chúc
thọ thì thời gian cụ thể do các đồng chí Trưởng đoàn quyết định (Theo Kế hoạch
số 01/KH-SLĐTBXH ngày 04/01/2022).
2. Thành phần, địa điểm (Có danh sách cụ thể kèm theo)
Đoàn 8: Thăm, chúc thọ 03 người cao tuổi tại phường Đồng Tâm và 01
người cao tuổi tại xã Định Trung.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành
ủy (đầu mối liên hệ), Hội Nông dân và phòng Quản lý Đô thị thành phố.
Đoàn 9: Thăm, chúc thọ 02 người cao tuổi tại phường Hội Hợp và 01
người cao tuổi tại phường Đống Đa.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ TU Chủ tịch UBMTTQ - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Vĩnh Yên
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Thành ủy
(đầu mối liên hệ), Hội cựu Chiến binh và phòng Kinh tế thành phố.
Đoàn 10: Thăm, chúc thọ 03 người cao tuổi tại phường Khai Quang và 01
người cao tuổi tại xã Thanh Trù.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Đỗ Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành
ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên.
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức Thành ủy
(đầu mối liên hệ), Hội Phụ nữ và phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố.
Đoàn 11: Thăm, chúc thọ 04 người cao tuổi tại phường Liên Bảo.
- Trưởng đoàn: Đồng chí Nguyễn Thái Châm - Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy - Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Vĩnh Yên
- Thành phần đoàn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Thành
ủy (đầu mối liên hệ), Liên đoàn Lao động và Thanh tra thành phố.
B. CHƯƠNG TRÌNH DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH,
TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
I. DÂNG HƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
1. Thành phần:
- Thành phần của tỉnh: Theo Thông báo số 12/TB-UBND ngày 14/01/2022
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thành phần của thành phố Vĩnh Yên: Thường trực Thành uỷ, Thường
trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ thành phố Vĩnh Yên.
2. Thời gian, địa điểm:
Đúng 7 giờ 00 phút ngày 26/01/2022 (tức ngày 24 Tết Nhâm Dần) các đại
biểu tập trung tại khu vực Nhà lưu niệm Bác Hồ để 7 giờ 15 phút làm lễ dâng
hương; Sau đó các đại biểu di chuyển đến Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh để cử hành
Lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ vào 8 giờ 00.
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II. CHƯƠNG TRÌNH DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC ANH
HÙNG LIỆT SĨ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ TỈNH VĨNH PHÚC
1. Thành phần
- Thành phần của tỉnh: Theo Thông báo số 12/TB-UBND ngày
14/01/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thành phần của thành phố Vĩnh Yên: Thường trực Thành uỷ, Thường
trực HĐND, Thường trực UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
2. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 26/1/2022 (tức ngày 24 Tết Nhâm Dần)
cử hành Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
III. DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN
1. Thành phần
- Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực UBND, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ
Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội
của thành phố.
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ,
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, phường.
2. Thời gian: Thực hiện ngay sau Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt
sĩ của tỉnh.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cử cán bộ lãnh đạo tham gia Đoàn của
thành phố thăm, chúc Tết, tặng quà, chúc thọ theo thành phần nêu trên.
2. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị quà tặng các cơ
quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo,.... các điều kiện cần thiết để lãnh đạo thành phố đi
thăm chúc Tết các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo và phối hợp với Văn phòng
Thành ủy để bố trí xe cho các đoàn đi thăm, tặng quà.
3. Giao phòng Lao động - TB&XH chuẩn bị quà tặng các đối tượng chính
sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và chuẩn bị lễ, hương, hoa, lời điếu; làm
công tác tổ chức nghi lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc
và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
4. Trưởng đơn vị được giao làm đầu mối liên hệ xin ý kiến đồng chí
Trưởng đoàn về thời gian thăm, tặng quà, thông báo cho các thành phần trong
đoàn, Trung tâm Văn hóa - TT&TT thành phố và địa phương nơi đến thăm biết
lịch cụ thể; đồng thời cử cán bộ đến nhận quà tặng cho các gia đình chính sách
tại phòng Lao động - TB&XH từ 07h30 đến 16h30’ ngày 18 và 19/01/2022 (gặp
bà Nguyễn Thị Nhung).
5. Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố kiểm tra, đôn đốc đơn vị
cung ứng dịch vụ đô thị thực hiện tốt việc chỉnh trang cây cảnh, tu bổ, vệ sinh
phần mộ và các khu vực thuộc Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ

6
thành phố. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào 16h00 ngày 24/01/2022 (tức là
ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu) .
6. Ban chỉ huy Quân sự thành phố bố trí đội tiêu binh để phục vụ Lễ dâng
hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố đảm bảo thời gian, nghi thức theo qui định.
7. Công an thành phố tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đặc biệt là tại khu vực Đài
tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
8. Trung tâm Văn hóa - TT&TT thành phố chuẩn bị tốt hệ thống âm
thanh, băng nhạc chào cờ và chiêu hồn tử sĩ để phục vụ Lễ dâng hương các Anh
hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và
cử phóng viên đi cùng các Đoàn để đưa tin.
9. UBND các xã, phường thông báo tới các gia đình được lãnh đạo thành
phố đến thăm và tặng quà; bố trí lãnh đạo địa phương đi cùng các đoàn và làm
công tác giới thiệu đại biểu; Tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình đời sống người
dân để phối hợp với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kịp thời người gặp hoàn cảnh
khó khăn đột xuất, ốm đau bệnh tật kéo dài, nằm viện,... để thăm hỏi, động viên,
hỗ trợ giúp họ vượt qua khó khăn.
UBND phường Khai Quang bố trí người châm và đưa hương cho các đại
biểu tại Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ ở Đài tưởng niệm Liệt
sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
Trên đây là Thông báo Chương trình đi thăm, chúc Tết các cơ quan đơn
vị, cơ sở tôn giáo, gia đình chính sách và Chúc thọ người cao tuổi (100 tuổi) của
lãnh đạo Thành ủy, HĐND&UBND thành phố Vĩnh Yên và Lễ Dâng hương
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực
hiện tốt Chương trình này./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động- TB&XH (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- CPCT, CPVP;
- VP Thành ủy và các Ban XD Đảng;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND TP;
- Công an, Ban CHQS TP;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Dương Đức Nam

