
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện tốt công tác tuyên 

tuyên truyền, vận động, tạo sự 

đồng thuận của Nhân dân về việc 

không tổ chức bắn pháo hoa nhân 

dịp đón giao thừa tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày      tháng 01 năm 2022 

  

 

Kính gửi:   - Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện; 

                  - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 226/VP-KGVX ngày 17/01/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn V/v thực hiện tốt công tác tuyên tuyên truyền, vận động, tạo 

sự đồng thuận của Nhân dân về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp đón 

giao thừa tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. UBND huyện có ý kiến như sau:  

Giao Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân 

dân về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp đón giao thừa tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bảo 

đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn  tại 

Công văn trên. 

(Công văn số 226/VP-KGVX ngày 17/01/2022 gửi kèm theo qua VNPT-

iOffice). 

UBND huyện giao Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (B/cáo); 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

     CHỦ TỊCH 

      

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Duy Anh  
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