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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán  

Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 
 
  

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan Trung ương trên địa bàn huyện thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:  

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện, HĐND huyện và Quyết định của UBND huyện về thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tập trung 

thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2022 là “siết chặt kỷ cương, 

tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Xác định 

đây là phương châm hành động trong năm 2022, các cơ quan đơn vị cần khẩn 

trương hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.  

 Tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-

19, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, 

sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải 

pháp bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế 

- xã hội; tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất 

kinh doanh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tạm 

dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Tăng 

cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực 

lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Kiểm soát 

chặt chẽ khu vực biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, quản lý tốt các 

khu cách ly, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị 

số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm 
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Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát 

triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp Tết Nguyên 

đán. Khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng 

theo kế hoạch năm 2022. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan Kho bạc 

Nhà nước tập trung giải ngân, thanh toán, quyết toán các dự án, không để tồn 

đọng vốn, nhất là các nguồn vốn chuyển tiếp sang năm 2022. Đôn đốc thực hiện 

các chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-BCT ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về việc 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 2022. Tổ 

chức theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng 

thiết yếu, có nhu cầu cao, chủ động phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không 

gây tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh 

bùng phát; các hoạt động kết nối cung cầu, phối hợp thực hiện chương trình đưa 

hàng Việt về nông thôn, đưa hàng hóa nông thôn ra thành thị. Đẩy mạnh các 

hoạt động thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 

Đồng thời thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu phục 

vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân, không cắt điện 

trong dịp Tết; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đầy đủ và kịp thời về thị trường, 

giá cả, các chính sách bình ổn thị trường, về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và 

hiệu quả. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn 

giá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chủ động theo dõi sát diễn 

biến cung cầu và giá cả trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa, nhất là 

hàng thiết yếu, thuộc diện bình ổn giá, dịch vụ do Nhà nước định giá, được trợ 

cước, trợ giá, mua sắm từ ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về  giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, nhất là 

những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực 

III tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế, 

tập trung thu thuế môn bài cơ bản hoàn thành trong tháng 01 năm 2022. 

Tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định về tiêu chuẩn, 

chế độ, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà soát, cắt giảm hoặc 

tạm ngừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, 

trọng tâm là dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch lở mồm 

long móng; chủ động phòng chống rét cho gia súc, gia cầm. Phát động phong 

trào và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm 

thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn đầu 
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Xuân Nhâm Dần năm 2022 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với chương trình 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ động phương án đảm bảo nguồn 

cung thực phẩm, nhất là các sản phẩm nông sản thiết yếu nói chung và thịt lợn 

nói riêng dịp cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán; chuẩn bị các điều kiện để 

thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân, trồng rừng năm 2022; thực hiện tốt công 

tác thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo trồng; tăng cường quản lý, bảo 

vệ và phòng chống cháy rừng.  

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện (đối với lĩnh vực Y tế) chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 và các dịch bệnh khác có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật, nhân lực để sẵn sàng ứng phó hiệu 

quả với dịch Covid-19. Đẩy mạnh tiêm vắc xin mũi thứ 3 phòng Covid-19 trên 

địa bàn huyện. Tăng cường giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm biến chủng 

mới; hướng dẫn, tập huấn tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở; tránh tình trạng dồn 

lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải. Tuyệt đối không để tình trạng người dân 

xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không 

được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe. Tổ chức cấp phát 

thuốc cho tất cả những người bị nhiễm vi rút có nhu cầu sớm nhất, không để xảy 

ra tình trạng thiếu thuốc điều trị. 

Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo Kế 

hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 05/01/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh 

an toàn thực phẩm huyện Tràng Định về kế hoạch triển khai công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; kiểm 

tra, giám sát an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm 

về vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để 

kịp thời cảnh báo cho Nhân dân.  

Thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và xử lý kịp 

thời các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về chất lượng thuốc, thuốc giả, 

thuốc không được phép lưu hành; bảo đảm đủ số thuốc chữa bệnh phục vụ Nhân 

dân, quản lý chặt chẽ chất lượng thuốc và giá thuốc, giá các dịch vụ y tế; chỉ đạo 

các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, tổ chức 

trực 24/24 giờ để duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân 

kịp thời.  

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Dân tộc chủ trì, phối hợp 

với cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thực hiện đầy đủ, kịp thời các 

chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, người 

cao tuổi, người khuyết tật, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... bảo 

đảm đúng đối tượng, chế độ, tránh trùng lặp. Phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là Nhân 

dân các xã đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ cấp, 

cứu trợ kịp thời, không để người dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết, kỳ giáp hạt. 

Kiểm tra, giám sát kịp thời việc chi trả lương, thưởng, thực hiện các biện pháp 

bảo đảm chế độ cho người lao động, an toàn lao động cho người lao động trong 

các doanh nghiệp, kịp thời xử lý tranh chấp lao động. Theo dõi, đôn đốc UBND 
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các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tăng cường công 

tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em đều được đón Tết vui tươi, 

đầm ấm. Phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự tại các cơ sở cai 

nghiện, không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn, phá tài sản, gây mất ổn định 

trong dịp Tết. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, 

phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán và tình hình dịch Covid-19. 

Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ và có các 

biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ vui chơi, giải trí, nhà nghỉ,... chấp hành nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh, của huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19.  

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết 

quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, của 

tỉnh, của huyện năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của 

Chính phủ, của tỉnh, của huyện năm 2022.  

8. Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng 

dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có kế hoạch tổ chức các hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; rút ngắn thời gian và hạn chế số lượng 

người tham dự các hoạt động; khuyến khích tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở và gia 

đình quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; đẩy mạnh tuyên 

truyền, giáo dục, vận động học sinh, sinh viên và gia đình ký cam kết thực hiện 

cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ; tham gia giao thông 

đúng quy định.  

 10. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chỉ đạo tăng cường công tác 

quản lý chất thải, vệ sinh môi trường; tăng cường thu gom, xử lý chất thải đảm 

bảo vệ sinh đối với các loại chất thải phát sinh trên địa bàn, tập trung vào các cơ 

sở y tế, nơi cách ly phục vụ phòng chống dịch Covid-19, tránh nguy cơ dịch lây 

nhiễm ra cộng đồng. 

11. Công an huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 về bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022. Thực 

hiện quyết liệt kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh 

với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế và vi phạm pháp luật về môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; kịp 

thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, phá hoại, khủng 



5 

 

bố, gây mất an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng.  

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên tổ 

chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn 

giao thông, nhất là trường hợp sử dụng rượu, bia, phóng nhanh, vượt ẩu khi 

tham gia giao thông; tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có tai nạn xảy ra. Đẩy 

mạnh phòng chống các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vật liệu nổ; kiểm tra, 

bảo đảm an toàn cháy nổ, trọng tâm là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu 

dân cư, nơi tập trung đông người. 

Kịp thời chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải có biện pháp tổ chức vận 

chuyển, điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, 

vận chuyển hàng hóa của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, không để người 

dân không có phương tiện về quê ăn Tết; bảo đảm linh hoạt, an toàn và kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19. Kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi tăng 

giá vé, cước vận tải trái quy định, xe quá khổ, quá tải; niêm yết công khai giá vé; 

không để xảy ra tình trạng ép khách, nâng giá, chở quá người quy định, xử lý 

nghiêm các vi phạm. 

12. Đồn Biên phòng Bình Nghi, Pò Mã, Tổ Quản lý thị trường, Công an 

huyện, Chi cục Thuế khu vực III và các cơ quan đơn vị liên quan chủ động thực 

hiện có hiệu quả thực Kế hoạch số 119/KH-BCĐ389 ngày 02/12/2021 của Ban 

Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về cao điểm 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022.  

Đồn Biên phòng Bình Nghi, Pò Mã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan chủ động các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ 

vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập 

cảnh; tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở 

khu vực biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu; 

kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Bố trí lực lượng giải quyết thủ 

tục xuất, nhập cảnh nhanh gọn, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch Covid-

19 theo quy định. Phối hợp với UBND các xã biên giới chủ động tổ chức các 

hoạt động đối ngoại với huyện Long Châu, thị Bằng Tường, Quảng Tây (Trung 

Quốc) theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và phù hợp với tình 

hình dịch Covid-19. 

13. Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện và bộ phận tiếp công dân 

các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các vụ việc 

khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”; thực hiện đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống tham nhũng.  

14. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện, 

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất 

và cá nhân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh 

doanh hàng hóa phục vụ Tết; bảo đảm cung ứng đủ tiền mặt theo nhu cầu của 
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Nhân dân; duy trì hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống máy rút tiền; cung 

ứng kịp thời, đầy đủ các dịch vụ thanh toán, tài chính phục vụ hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; có các biện pháp quản lý hiệu quả, xử lý 

nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ và dịch vụ đổi, 

kinh doanh tiền mặt mệnh giá nhỏ không đúng quy định pháp luật.  

15. Viễn thông Tràng Định, Viettel Tràng Định, Bưu điện huyện, Công ty 

Điện lực Tràng Định, Trạm Cấp thoát nước sinh hoạt chi nhánh huyện đảm bảo 

cung cấp ổn định, đầy đủ, thông suốt về thông tin liên lạc, chuyển phát, điện, nước, 

đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân, các cơ quan và doanh nghiệp trong dịp Tết.  

16. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với các 

các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá cả hàng hóa, 

nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết; tình hình 

dịch bệnh trong và ngoài nước; tình hình thời tiết ảnh hưởng đến sản xuất và đời 

sống; tăng cường tuyên truyền, phổ biến bản tin về giao thông, thông điệp về an 

toàn giao thông trước, trong và sau Tết, tình hình tai nạn giao thông; đẩy mạnh 

tuyên truyền các nội dung liên quan kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam và mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

17. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022; chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra vi 

phạm, nhất là trong bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng 

chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống pháo, 

cháy nổ. Tổ chức trang trí khánh tiết, treo cờ Tổ quốc tại các khu trung tâm, nơi 

công cộng, vị trí cửa khẩu…; thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo môi trường sạch đẹp trong dịp Tết.  

 Các cơ quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức đi thăm, 

chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, 

tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, 

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

dịp Tết. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai có 

hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa bàn, cơ quan, đơn vị; dành thời gian đi thăm 

hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 

dịch bệnh…; phân công trực Tết, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra; 

thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong thời gian trước, trong, sau Tết 

và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết. 

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp thực hiện các thủ tục hành 

chính cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân phải bố trí lịch làm việc phù hợp, 

không được để công việc ách tắc trong dịp Tết. Cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương 

hành chính, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; 

không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế di chuyển khi không cần thiết để 
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đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cũng như bảo 

vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tham gia tuyên 

truyền, vận động và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; (b/c) 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy và các Ban Đảng; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - XH huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: Văn thư.  

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Vũ Đức Thiện 

 

 


		2022-01-18T14:51:29+0700




