
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v nhận gian hàng Lễ hội  

Du lịch Thác Bản Giốc năm 2022 

Trùng Khánh, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

          Kính gửi:  

                          - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                          - Các Doanh nghiệp, hợp tác xã; 

                          - UBND các xã, thị trấn. 

                                          (Gọi chung là các đơn vị) 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh về tổ chức Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc 

huyện Trùng Khánh năm 2022.  

 Để công tác chuẩn bị sắp xếp, bố trí các gian hàng được đúng theo thời 

gian trong Kế hoạch, góp phần tạo nên sự thành công của Lễ hội Du lịch Thác 

Bản Giốc năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh có ý kiến như sau: 

 1. Các đơn vị (đã đăng ký) nhận gian hàng trước 8 giờ 00 phút ngày 

07/10/2022 với Ban tổ chức Lễ hội (đồng chí Lã Hồng Kỳ, Phó trưởng phòng 

VH-TT huyện Trùng Khánh, SĐT 0916140566). 

2. Chủ động bố trí sắp xếp các sản vật, ẩm thực tại gian hàng theo đúng 

quy định của Ban tổ chức Lễ hội, xong trước 17 giờ 00 phút ngày 07/10/2022. 

3. Các đơn vị chủ động đảm bảo công tác phòng chống cháy, nổ và các 

điều kiện khác trong quá trình tổ chức trưng bày các sản vật, ẩm thực tại các 

gian hàng. 

(Gửi kèm theo công văn danh sách các huyện, thành phố, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, các xã đăng ký trưng bày gian hàng tại Lễ hội Thác Bản 

Giốc năm 2022). 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, đề nghị các 

đơn vị (như Kính gửi) quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- TT.Huyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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