
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

            HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số: 777/UBND-VHTT Cao Lộc, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

V/v kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chi trả 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 -

5/2020; sử dụng tài liệu tuyên truyền công tác 

phòng chống dịch Covid-19 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 553/STTTT-TTBCXB ngày 07/4/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 

hội tháng 4 -5/2020; sử dụng tài liệu tuyên truyền công tác phòng chống dịch 

Covid-19; UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:  

1. Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2020) 

 Tuyên truyền sâu rộng về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những 

cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng 

và dân tộc Việt Nam; thông qua tuyên truyền nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết 

ơn vô hạn đối với Người; góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần 

củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua 

yêu nước, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ huyện Cao Lộc lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII 

và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu 

rộng, gắn với tuyên truyên kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan 

trọng của đất nước, của tỉnh góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự 

chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của 

các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở xã, thị trấn. 

Nội dung tuyên truyền: Theo Hướng dẫn số 70-HD/HU ngày 09/4/2020 của 

Huyện ủy Cao Lộc. 

2. Tuyên truyền về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

tháng 4-5/2020 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 

Thông tin, tuyên truyền về việc lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4 -

5/2020 sẽ được thực hiện chi trả vào cùng một kỳ chi trả vào tháng 4/2020, địa 
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điểm chi trả đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua 

ATM; đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt qua hệ thống bưu điện; đối với 

người hưởng thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thời 

gian chi trả qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) thực hiện vào ngày 10/4/2020; chi trả 

bằng tiền mặt được thực hiện từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 20/5/2020. 

 3. Sử dụng tài liệu tuyên truyền “COVID-19: Những tác động, hệ lụy và 

giải pháp ứng phó”, do Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo 

Trung ương) biên soạn và phát hành, trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về COVID-19, 

qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy lùi dịch bệnh.  

 Các văn bản liên quan gửi kèm trên iOffice và đăng tải trên trang Thông tin 

điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ 

(Mục Văn bản chỉ đạo điều hành)./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Hoàng Quy 
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