
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:        /SKHCN-VP 
Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở 
 

Thực hiện Công văn số 107/UBND-THNC ngày 25/01/2022 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022, yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Công văn số 15/SKHCN-VP ngày 

07/01/2022 của Sở KH&CN về việc triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau 

tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

2. Tăng cường triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn tỉnh theo tinh thần văn bản của 

UBND tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Thực hiện nghiêm túc về thời gian nghỉ Tết năm 2022 theo Thông báo số 

119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bố 

trí lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc 

để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và giải quyết kịp thời các 

công việc phát sinh. Danh sách trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Chi cục 

TĐC và TTUD báo cáo Sở KH&CN trước 10h00 ngày 27/01/2022 để theo dõi, chỉ 

đạo. 

4. Báo cáo, thông tin kịp thời những vấn đề nổi cộm phát sinh (nếu có) đến 

Lãnh đạo Sở.  

Thực hiện báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Nội dung báo cáo theo Công văn số 107/UBND-THNC ngày 25/01/2022 của 

UBND tỉnh. 

- Thời gian gửi báo cáo:  

+ Báo cáo nhanh gửi trước 13h30 giờ ngày 02/02/2022 (ngày mùng 2 Tết); 

+ Báo cáo đầy đủ gửi trước 13h30 giờ ngày 06/02/2022 (ngày mùng 6 Tết). 

- Phương thức gửi báo cáo đồng thời: Qua Văn phòng điện tử VNPT-iOffice 

và qua thư điện tử dangnguyetanhls@gmail.com. 

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
s 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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