
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:         /UBND-VXNV 
V/v đồng ý chủ trương về 

Phương án tổ chức các hoạt 

động nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần (năm 2022) của  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. 

 

      Ninh Thuận, ngày      tháng    năm 2022 

              Kính gửi:   

- Tỉnh Đoàn; 

- UBND các huyện: Thuận Nam, Thuận Bắc. 
 

Tiếp nhận Công văn số 294-TTr/TĐTN-XDTCĐH ngày 05/01/2022 của 

Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Ninh Thuận về việc xin chủ trương tổ chức các hoạt 

động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và ý kiến của Sở Y tế tại 

Văn bản số 214/SYT-KHNVTC ngày 13/01/2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và ý kiến của Sở Y 

tế về Phương án tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 của Tỉnh Đoàn tại các văn bản nêu trên. 

Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn căn cứ các quy định hiện hành về 

phòng, chống dịch của Trung ương và của Tỉnh, ý kiến của Sở Y tế tại văn bản 

nêu trên, chủ động ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động của Tỉnh đoàn 

nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo phù hợp, thiết thực, an 

toàn, hiệu quả; lưu ý tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 theo phương án và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh. 

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc, Ủy ban nhân dân huyện 

Thuận Nam chỉ đạo các phòng ban và Ủy ban nhân dân các xã có liên quan phối 

hợp giám sát, kiểm soát dịch và tạo điều kiện tổ chức hoạt động nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; CDC; 

- VPUB: LĐ, VXNV; 

- Lưu: VT. NY 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Long Biên 



 

 


		2022-01-17T19:16:03+0700


		2022-01-17T20:10:30+0700


		2022-01-17T20:10:48+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-01-17T20:11:22+0700




