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CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 
  

  

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 lành mạnh, an toàn, 

tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, kế 

hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội ngay từ đầu năm 2022; Công văn số 899-CV/TU ngày 15/12/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW. Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ thị Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị lực 

lượng vũ trang, cơ quan Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, không được lơ 

là, chủ quan, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến thể mới, có tốc độ lây lan 

nhanh và nguy hiểm hơn; đẩy nhanh tốc độ tiêm bao phủ vắc-xin đảm bảo tiến 

độ, chủ động, có kế hoạch bảo đảm nguồn vắc-xin, thuốc điều trị, kít xét nghiệm 

để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; chủ động dự báo, xây dựng kịch bản, 

phương án phòng, chống dịch COVID-19, không để bị động, bất ngờ, đồng thời 

quyết tâm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa 

đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao 

nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022. 

Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, tính tự giác, tích cực của người 

dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch; nâng cao hiệu quả các biện pháp 

giám sát dịch bệnh, nhất là đối với người từ vùng dịch đi/về địa phương. Người 

đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; hạn chế tối đa tổ 

chức các hoạt động chúc Tết, liên hoan ăn uống, tập trung đông người; tiếp tục 

chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch 

COVID-19; quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các lực lượng 

tuyến đầu chống dịch. 

2. Về phân phối hàng hoá, tín dụng, giao thông, vận tải  

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố bám sát tình hình diễn biến của dịch COVID-19, theo dõi diễn biến thị 

trường và có các giải pháp kịp thời đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch 

vụ, bình ổn thị trường. Chuẩn bị các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng 
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sớm và đầy đủ cho Nhân dân, nhất là các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, các khu vực có dịch áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa. Thực 

hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 12/11/2021 của Bộ Công Thương và 

triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường 

cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo Kế hoạch số 

82/KH-SCT ngày 01/12/2021 của Sở Công Thương đảm bảo các cửa hàng kinh 

doanh hàng Tết phải đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức phòng, chống 

dịch COVID-19, ý thức trong phòng, chống cháy, nổ và đảm bảo an ninh, trật tự. 

 Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị chức 

năng theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh, thời tiết, nhất là dịch tả 

lợn châu Phi, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng thịt lợn và các mặt hàng 

thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, tránh 

tình trạng có biến động đột biến khi nguồn cung gián đoạn. 

- Cục Quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp 

với lực lượng Công an và các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng 

kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ xuất xứ 

nguồn gốc và các hành vi gian lận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng. Xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành 

vi vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là đối với hành vi vi phạm về vệ 

sinh an toàn thực phẩm…  

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa 

phương thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và niêm 

yết giá, bán hàng theo giá niêm yết. Quản lý chi ngân sách hiệu quả, tiết 

kiệm, đúng quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 

26/11/2021 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều hành và 

bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

- Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường công tác kiểm soát chi từ nguồn 

ngân sách Nhà nước; không thanh toán các khoản chi không đúng quy định.  

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có 

phương án chuẩn bị đủ số lượng tiền mặt đảm bảo hoạt động an toàn, thông 

suốt của hệ thống máy rút tiền ATM và các biện pháp thanh toán lương kịp 

thời vào dịp Tết; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động tín dụng của các ngân hàng 

thương mại, quỹ tín dụng Nhân dân; kịp thời có biện pháp điều tiết, hỗ trợ khi 

cần thiết để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; 

- Công ty Điện lực Bắc Giang, các doanh nghiệp cấp nước sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và đảm bảo cấp điện, nước liên tục, chất 

lượng cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

những tháng cuối năm 2021 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 

2022. Ứng trực thường xuyên, sẵn sàng xử lý nhanh sự cố, có phương án dự 

phòng để đảm bảo đủ điện, nước liên tục cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt 

của Nhân dân; 
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- Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương có các biện pháp tăng 

cường phương tiện vận chuyển để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi 

lại của Nhân dân trong dịp Tết. Chỉ đạo các bến xe, bến phà và các đơn vị vận tải 

hoạt động thông suốt phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và phòng, chống 

dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu 

quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm COVID-19 tại các đầu mối giao 

thông và trên phương tiện vận tải công cộng. 

3. Về quản lý các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; vệ sinh an 

toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông 

- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp 

cứu 24/24 giờ trong ngày, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám 

chữa bệnh, không để xảy ra sự cố. Huy động và sẵn sàng các nguồn lực cho phòng, 

chống dịch; có giải pháp trang bị các thiết bị, vật tư, hóa chất cho hệ thống y tế cấp 

huyện, cấp xã; bổ sung máy móc phục vụ xét nghiệm và điều trị cho từng khu vực, 

đảm bảo năng lực chữa trị cho các ca bệnh triệu chứng nhẹ ở tuyến cơ sở.  

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, giết mổ, kinh 

doanh gia súc, gia cầm. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, có phương án phòng, chống ngộ độc thực phẩm.  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các 

hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; tu sửa, viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm và tặng 

quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt 

Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những 

ngày Tết. Nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là đối với các xã 

miền núi, hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.  

Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đôn đốc, giám sát việc chi 

trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời cho người lao động tại các doanh nghiệp; tổ 

chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho 

đoàn viên, người lao động đảm bảo đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc; quan tâm 

đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, 

bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổ chức Tết tại các khu nhà trọ nếu người lao 

động không thể về quê ăn Tết đảm bảo các điều kiện trong tình hình mới. 

Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận 

động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và Nhân dân phát huy 

truyền thống “tương thân, tương ái” thực hiện tốt cuộc vận động “Tết vì người 

nghèo”. Đặc biệt, quan tâm chăm lo, thăm hỏi các gia đình trong khu vực cách ly, 

bệnh nhân điều trị do nhiễm COVID-19, bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo đang điều 

trị trong bệnh viện... đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. 
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương thực hiện 

tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động văn hóa, thể thao, 

vui Xuân, kỷ niệm ngày truyền thống,... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp 

với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và phong tục, 

tập quán của từng địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố, Ban Giám hiệu các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, 

vận động giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện 

nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng pháo; có hình thức kỷ 

luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên cố tình vi phạm. Gắn trách nhiệm 

của Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nếu để xảy ra tình trạng sản 

xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong nhà trường. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt 

công tác bảo vệ môi trường, tích cực ra quân thu gom, xử lý triệt để rác thải phát 

sinh trên địa bàn quản lý, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường trong dịp trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác tuyên truyền; nội dung tuyên truyền gắn với các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân, mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... 

Tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc; ngăn chặn thông tin xấu độc; 

tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian 

mạng. Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp 

ứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc của mọi tầng lớp Nhân dân. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang, Cổng thông tin điện tử 

tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các chuyên mục mừng Xuân, mừng Đảng 

phong phú, sinh động, phù hợp với đời sống xã hội và trong tình hình mới. 

4. Về sản xuất, kinh doanh 

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ giải 

pháp đã đề ra trong việc vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 5548/UBND-KGVX ngày 

22/10/2021 của UBND tỉnh. Các cơ quan quản lý nhà nước tập trung giải quyết, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các công việc tồn đọng trước Tết, không để người 

dân, doanh nghiệp chờ đợi; tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh sau Tết. Có phương án tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện ứng trực, 

đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, công việc đáp ứng yêu cầu 

của người dân, doanh nghiệp. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND các 

huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, bảo đảm nước và 

chuẩn bị đủ nguồn phân bón, giống cây trồng, vật nuôi kịp thời đáp ứng nhu cầu 

sản xuất vụ Chiêm - Xuân; 
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 Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thú y; xử lý nghiêm các hành vi vận 

chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái 

phép trên địa bàn. Chủ động xây dựng phương án phòng, chống rét đậm, rét 

hại, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và giống, cây trồng. Đồng thời, phối 

hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai "Tết 

trồng cây" trang trọng, tiết kiệm, an toàn phòng dịch. 

5. Về đảm bảo an ninh chính trị - trật tự xã hội, ATGT, phòng, chống 

cháy, nổ; chống tham nhũng, lãng phí; tổng kết năm 2021; thực thi công vụ 

- Công an tỉnh, các sở, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật 

tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tăng cường, thường xuyên tổ chức 

các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu. Bố trí lực 

lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; 

mở đợt cao điểm triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự 

nguy hiểm; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm 

cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi 

phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ cơ quan 

không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản trong những ngày nghỉ Tết; 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận 

chuyển, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ; không để xảy ra các vụ cháy, nổ; bảo đảm 

an toàn cho Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh. Chủ động phát hiện, đấu 

tranh làm vô hiệu hóa âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá 

đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; 

 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giao thông, xe quá khổ, quá tải; 

xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất xảy ra 

tai nạn giao thông. 

- Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang nâng 

cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, 

giám sát; thực hành tiết kiệm triệt để chi phí xăng, dầu, điện, nước và các khoản 

chi khác tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực hiện nghiêm chủ trương của 

Ban Bí thư Trung ương đảng về nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các 

cấp dưới mọi hình thức, không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; 

không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách Nhà 

nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng. 

  Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, 

học tập,… trở lại bình thường. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành 

chính, không sử dụng xe công đi lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ); không 

tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. 

- Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra hành chính, hiệu quả 

làm việc của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà 
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nước. Xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, 

không bố trí cán bộ, công chức ứng trực để xử lý công việc. Triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ. 

6. Tổ chức thực hiện  

- Giám đốc Sở, thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các 

doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và 

nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Hoàn thành 

việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 trước ngày 22/01/2022. Thực hiện 

nghiêm túc công tác trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết mọi công việc, tình huống phát sinh. 

Chủ động xây dựng báo cáo tổng kết tình hình tổ chức, chăm lo Tết của địa 

phương, đơn vị gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 05 tháng 02 năm 

2022 (mùng 5 Tết) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; (báo cáo gửi bằng bản giấy 

và bản điện tử theo địa chỉ: pth@bacgiang.gov.vn hoặc đường Công văn hoả tốc 

hàng ngày đối với công việc đột xuất). 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 

tăng cường phối hợp để tổ chức phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường công tác tuyên truyền về 

những thành tựu của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động 

văn hoá, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao ý thức tự giác của toàn dân 

trong phòng, chống dịch COVID-19, các quy định về thực hiện nếp sống văn 

minh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ động đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc. 

Chỉ thị này được phổ biến đến các Sở, cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các 

doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố để thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;                                

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;     
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Các sở, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 
- Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương, đơn vị  

  lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ, Thành uỷ;  

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 
- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, TTXVN;  

  Báo Nhân dân, Báo Tiền phong, Website Đảng  

  Cộng Sản thường trú tại tỉnh Bắc Giang; 
- VP UBND tỉnh:  

      + LĐVP, các phòng, ban, đơn vị;       

      + Lưu: VT, TH.Quý. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Lê Ánh Dương 

mailto:pth@bacgiang.gov.vn
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