
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2023 

V/v xem xét, báo cáo làm rõ 

thông tin báo chí phản ánh  

 

Kính gửi:  

 - Sở Nội vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Ngày 23/3/2023, Tạp chí Ngày mới online có bài viết “Cần có giải pháp 

tháo gỡ khó khăn cho hoạt động Hội Người cao tuổi ở tỉnh Lạng Sơn”, nội dung 

phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 

các cấp Hội Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội) có liên quan 

đến công tác quản lý nhà nước của một số sở, ngành cụ thể: việc phê duyệt, giao 

nhiệm vụ hằng năm cho Hội; kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội, kinh phí hoạt 

động thường xuyên chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có Quỹ khen thưởng; cơ sở vật 

chất còn thiếu thốn… (nội dung chi tiết trong bài viết).  

Để có thông tin đánh giá đúng thực tế, kịp thời chỉ đạo, xử lý các nội dung 

liên quan, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo 

chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xem xét các nội dung và các đề xuất, kiến 

nghị được phản ánh trong bài viết, báo cáo UBND tỉnh đối với nội dung thuộc 

trách nhiệm của ngành quản lý; trình UBND tỉnh chậm nhất trong ngày 

31/3/2023. 

(Nội dung bài viết tại Link nguồn https://ngaymoionline.com.vn/can-co-

giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-hoat-dong-hoi-nct-o-tinh-lang-son-2436.html). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở TTTT; 

- Ban đại diện Hội NCT tỉnh; 

- Tạp chí Ngày mới online; 

(12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, HN); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH, NC, Trung tâm TT; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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