
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 
Số:       /UBND-VP 

V/v báo cáo công tác chuẩn bị 

phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

 

   Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

- Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục 

Thuế khu vực I; Trung tâm Y tế huyện; 

- Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng thuộc Đội quản lý 

thị trường số 04. 

  

Thực hiện Công văn số 274/VP-THNC ngày 20/01/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo công tácchuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. 

 Để xây dựng báo cáo của UBND huyện đảm bảo yêu cầu nội dung và 

thời gian quy định, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng công tác chuẩn bị phục vụ Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 

số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón 

Tết Nguyên đán Nhâm Dầm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chỉ 

đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2022 về 

việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Do thời gian gấp, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi Báo cáo về Văn phòng 

HĐND & UBND huyện trước 15h ngày 21/01/2022 để tổng hợp báo cáo tỉnh 

đúng thời gian quy định. 

UBND huyện gửi kèm Công văn số 274/VP-THNC ngày 20/01/2022 của 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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