
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày       tháng 5 năm 2022 
V/v báo cáo kết quả thực hiện 

phòng, chống tác hại của rượu, bia 

năm 2021 trên địa bàn huyện 

 

 

 
 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giáo dục và Đào tạo; 

Văn hóa  và Thông tin; Lao động, Thương binh, Xã 

hội - DT huyện;   

- Công an huyện;  

- Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện. 

 

 

Thực hiện Công  văn số 2111/VP-KGVX, ngày 17 tháng 5 năm 2022 

của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc dự thảo báo cáo kết quả thực 

hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021.  

Để đảm bảo có số liệu xây dựng báo cáo gửi Sở Y tế theo quy định. 

UBND huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị nêu trên báo cáo kết quả triển 

khai theo lĩnh vực được phân công theo yêu cầu tại Công văn số 2111/VP-

KGVX, ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn. Gửi 

báo cáo trước 10 giờ 00 ngày 24/5/2022 về UBND huyện tổng hợp xây dựng 

báo cáo gửi Sở Y tế theo quy định. 

  (Có Công văn số 2111/ VP-KGVX, ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện phòng, 

chống tác hại của rượu, bia năm 2021. trên hệ thống iOffice). 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

La Văn Dương 
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