
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /UBND-VP 

V/v dọn dẹp vệ sinh Trụ sở 

UBND huyện nhân dịp tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022                         

Hữu Lũng, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị làm việc tại Trụ sở UBND huyện. 

 

Để đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong và ngoài các cơ 

quan, đơn vị tại Trụ sở Nhà 5 tầng UBND huyện; nhân dịp tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. Đồng chí Bùi Quốc Khánh - Chủ tịch UBND huyện 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện vệ sinh cơ quan như sau: 

1. Thay thế các chậu cây cảnh cũ, thiếu mỹ quan ngoài sảnh và trên lan 

can hành lang; mua, thay mới các chậu cây trồng thân gỗ, dáng thế đẹp, chịu hạn 

tốt, dễ sống, dễ chăm sóc, có sức sồng bền bỉ để tạo môi trường làm việc, cảnh 

quan: xanh - sạch - đẹp.  

2. Thực hiện dọn, rửa vệ sinh trong phòng làm việc, hành lang, cầu thang 

và khu vực xung quanh các phòng làm việc; quét dọn mạng nhện, lau chùi bàn, 

ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, các vật dụng trong phòng làm việc; sắp xếp tài 

liệu ngăn nắp gọn gàng, đảm bảo an toàn trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022.   

3. Trước khi nghỉ Tết ngắt tất cả các nguồn điện tới các thiết bị điện như 

máy tính, máy in và các thiết bị điện khác để phòng chống cháy, nổ và tiết kiệm 

điện năng. 

4. Thời gian hoàn thành các công việc xong trong ngày 28/01/2022 (tức 

ngày 26/12 Âm lịch). 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc trụ sở UBND huyện tổ chức 

triển khai và đôn đốc cán bộ thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND& UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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