
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 1601/UBND-TH   
V/v tăng cường công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Cú, ngày  22 tháng 12 năm 2022 

               Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện; 
            - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 5640/UBND-THNV ngày 09/12/2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
các hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và Công văn số 725-CV/HU 
ngày 08/12/2022 của Huyện ủy Trà Cú về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 

725-CV/HU ngày 08/12/2022 của Huyện ủy Trà Cú về tăng cường công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Các Phòng, ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

Phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực, xử 

lý, giải quyết kịp thời công việc trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 
năm 2023 và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình hình Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cụ thể: 

- Báo cáo tình hình trong 03 ngày Tết chậm nhất vào lúc 10 giờ ngày 
23/01/2023 (tức mùng 2 Tết - thứ Hai); 

- Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết chậm nhất vào lúc 09 giờ 
ngày 26/01/2023 (tức mùng 5 Tết - thứ Năm). 

Yêu cầu cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết 
đúng thời gian quy định, gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện (qua Tổ Nghiên cứu - Tổng hợp) hoặc qua mail: 
tttracu@travinh.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường 

trực Huyện ủy./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 

 

mailto:tttracu@travinh.gov.vn

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-26T13:08:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tăng Thị Thắm<tttham@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-26T14:20:43+0700
	Tỉnh Trà Vinh
	Ủy ban Nhân dân huyện Trà Cú<tracu@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




