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Lời đầu tiên, nhân dịp đầu xuân mới Tân Sửu năm 2021, UBND huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn trân trọng gửi tới các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, 

nhà hảo tâm lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng! 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính 

trị, sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, huyện miền 

núi biên giới Cao Lộc đã thực hiện tốt “Mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển 

Kinh tế - Xã hội, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Kinh tế phát triển ở mức 

dương; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; khối đại đoàn kết các 

dân tộc được nâng cao; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới 

quốc gia được giữ vững... 

Để tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu Năm 2021, UBND 

huyện đã xây dựng kế hoạch chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân trong dịp Tết và đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, 

hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... bảo đảm mọi 

nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết, không để có hộ dân nào bị thiếu đói 

trong dịp Tết; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ 

trang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và các đơn vị làm nhiệm vụ trong những 

ngày Tết. Kết quả trước tết Nguyên đán Tân Sửu đã cứu trợ gạo 36.045 kg dịp Tết 

cho các hộ đặc biệt khó khăn với 668 hộ, 2.403 nhân khẩu; trao 4.764 xuất quà, 

tổng giá trị 2 tỷ 516 triệu đồng (Trong đó nguồn huy động xã hội hóa là 947 xuất 

quà trị giá 481,8 triệu đồng) cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình đặc 

biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... 

UBND huyện Cao Lộc trân trọng cảm ơn sự chung tay, chia sẻ của các cơ quan, 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính 

sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong thời gian qua, đồng thời tin 

tưởng và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của 

các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đối 

với công tác an sinh xã hội trên địa bàn. UBND huyện cam kết sử dụng nguồn tài 

trợ hiệu quả, đúng mục đích. 

Trân trọng cảm ơn! 
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