
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VHTT Cao Lộc, ngày        tháng 01 năm 2022 

V/v điều chỉnh tổ chức các hoạt 

động mừng Đảng - mừng Xuân 

Nhâm Dần năm 2022 

 

        Kính gửi:      

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyên; 

- Các Đồn Biên phòng, Nông Lâm trường 196, 

   Đội Quản lý thị trường số 2, Hạt Kiểm lâm; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2193/UBND-KGVX, ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân 

Nhâm Dần năm 2022; 
 

Hiện nay, do tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca 

nhiễm hằng ngày tiếp tục tăng trên địa bàn tỉnh và huyện Cao Lộc. Để thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe an toàn cho nhân dân, 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc điều chỉnh các hoạt động mừng Đảng - mừng 

Xuân Nhâm Dần năm 2022 so với Kế hoạch số 398/KH-UBND, ngày 29/12/2021 

của UBND huyện cụ thể như sau:  

1. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan (từ ngày 17/01/2022 đến hết 

ngày 15/02/2022): Không thay đổi, tiếp tục thực hiện. 

2. Tham gia FESTIVAL mùa xuân Xứ Lạng năm 2022  

STT Nội dung hoạt động Phương án điều chỉnh 

1 

Tham gia Cuộc thi Vườn Đào đẹp 

và cây Đào đẹp Xứ Lạng - Xuân 

Nhâm Dần 

Không thay đổi, tiếp tục thực hiện 

theo Kế hoạch 

2 
Tham gia các hoạt động nghệ thuật 

đường phố 

Không tham gia, do UBND tỉnh 

dừng tổ chức 

3 
Tham gia “Hương sắc ẩm thực Xứ 

Lạng” mở rộng năm 2022 

Không tham gia, do UBND tỉnh 

dừng tổ chức 

 3. Các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện 

STT Nội dung hoạt động Phương án thay đổi, điều chỉnh 

1 

Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng 

quà, chúc Tết, dâng hương nhân 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 

Không thay đổi, tiếp tục thực hiện 

theo Kế hoạch số 398/KH-UBND 

ngày 29/12/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc đã ban hành. (Phòng 



2 

 

LĐTBXH-DT tham mưu Kế hoạch 

chi tiết thực hiện) 

2 
Chỉnh trang đô thị và trang trí 

đường phố 

Không thay đổi, tiếp tục thực hiện 

theo Kế hoạch số 398/KH-UBND 

ngày 29/12/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc đã ban hành.  

3 
Thiết kế trang trí khuôn viên 3-2, 

Ga quốc tế Đồng Đăng 

Không thay đổi, tiếp tục thực hiện 

theo Kế hoạch số 398/KH-UBND 

ngày 29/12/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc đã ban hành. PHòng VH-

TT tham mưu phương án cụ thể, chi 

tiết riêng) 

4 
Tổ chức chợ hoa xuân huyện Cao 

Lộc 

Không thay đổi, tiếp tục thực hiện 

theo Kế hoạch số 398/KH-UBND 

ngày 29/12/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc đã ban hành 

5 
Xây dựng phương án địa điểm cho 

nhân dân bán hàng tết 

Không thay đổi, tiếp tục thực hiện 

theo Kế hoạch số 398/KH-UBND 

ngày 29/12/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc đã ban hành 

6 

Chỉ đạo điểm tổ chức Lễ hội Đền 

Mẫu Đồng Đăng, đón bằng công 

nhận địa điểm Thủy Môn Đình đạt 

Di tích lịch sử cấp Quốc gia 

Dừng tổ chức. 

UBND thị trấn Đồng Đăng chỉ đạo 

tổ chức các nghi lễ thờ cúng nhỏ gọn 

theo truyền thống 

7 Tổ chức lễ hội tại các xã, thị trấn 

Dừng tổ chức, chỉ tổ chức các nghi 

lễ thờ cúng nhỏ gọn theo truyền 

thống 

8 
Hội thi múa sư tử mèo cấp huyện 

(lần 2) 

Dừng tổ chức. 

 

 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ 

trên./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (thực hiện);         

- UBND tỉnh (báo cáo);         

- Sở VHTT&DL tỉnh (báo cáo);         

- Thường trực Huyện ủy  (báo cáo);         

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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