
UỶ BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:       /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hồng Lĩnh, ngày       tháng 12  năm 2022 

 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương bắn pháo hoa đêm giao thừa  

đón năm mới tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 

 
     Kính gửi: 

   - Thường trực Tỉnh ủy; 

                   - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

          - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thị xã Hồng Lĩnh là Trung tâm kinh tế - xã hội phía Bắc của tỉnh; năm 

2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh và các ban, sở, ngành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Đảng bộ, Nhân dân và 

lực lượng vũ trang thị xã Hồng Lĩnh đã hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn 

hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Để động viên Nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày 

đầu xuân, tạo động lực và khí thế mới cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, 

Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho phép được tổ chức bắn pháo hoa 

trong đêm giao thừa xuân Quý Mão năm 2023. 

- Thời gian bắn: 15 phút. 

- Địa điểm bắn: Tại Trung tâm Văn hóa thị xã Hồng Lĩnh. 

- Lực lượng bắn: Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Kinh phí: Do Thị xã vận động từ các nguồn xã hội hóa. 

- Dự kiến:  568.000.000đ (Năm trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn). 

Kính đề nghị được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thị xã Hồng Lĩnh chủ động triển khai 

chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán./.  
 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh;             

- Bộ CHQS tỉnh; 

- TT Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Ban CHQS thị xã; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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