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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thiệu Hóa, ngày       tháng       năm 2022 

 

 
  nh g i  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;  
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 

Công văn số 709/UBND-TH H ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

Công văn số 575-CV/HU ngày 10/01/2022 của Huyện ủy về việc báo cáo tình 

hình trước trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Để kịp thời nắm 

bắt thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và báo cáo 

UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình tổ 

chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau   

1. Yêu cầu Thủ trường các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2021 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022; Văn bản chỉ đạo số 575-CV/HU ngày 10/01/2022 của Huyện 

ủy Thiệu Hóa về việc Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch 

Covid-19, việc tổ chức trực Tết, công tác tổ chức làm việc ở những cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp không nghỉ Tết; đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm sau Tết; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND huyện. 

2. Giao Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa 

phương, báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán. 

3. Phòng  inh tế hạ tầng chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan báo 

cáo tình hình vận tải, bảo đảm giao thông, cấp điện và thông tin liên lạc; tình hình 

kinh doanh và thị trường, tình hình cung - cầu, giá cả hàng hóa, khả năng cung 

ứng và sức mua trong dịp Tết; công tác quản lý thị trường, đấu tranh ngăn chặn 
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hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại... tình hình sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trước, trong và sau Tết. 

4. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương, báo cáo tình hình sản xuất 

tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi, phòng chống dịch bệnh trên gia 

súc, gia cầm; công tác chuẩn bị và tổ chức phát động Tết trồng cây; ra quân sản 

xuất đầu năm. 

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UB MTTQ 

huyện, các đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo tình hình chăm lo Tết cho Nhân 

dân, bảo đảm an sinh xã hội; tình hình việc làm, lương, thưởng của công nhân 

lao động trong doanh nghiệp; kết quả huy động các nguồn lực xã hội hóa để 

thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...; tình hình 

khám, chữa bệnh cho Nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp 

Tết. 

6. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin TT&DL báo 

cáo kết quả chuẩn bị, tổ chức cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.  

7. Phòng Nội vụ, Thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, 

phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương, báo cáo kết quả việc thực hành tiết 

kiệm, chống lãng ph ; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thời gian làm việc của cán 

bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. 

8. Công an huyện, BCH quân sự huyện phối hợp với các ngành, đơn vị có 

liên quan, UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong 

dịp Tết (an ninh ch nh trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, vũ kh , 

vận chuyến và s  dụng trái phép pháo nổ, tai nạn giao thông, đua xe, những vụ 

việc đột xuất, bất ngờ cần quan tâm...). 

9. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBDN các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm báo cáo tình hình trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 tại địa phương, đơn vị; chủ động nắm chắc tình hình thuộc lĩnh vực, địa bàn 

được phân công phụ trách. Thông tin kịp thời, ch nh xác những vấn đề phức tạp, 

đột xuất phát sinh về Văn phòng HĐND & UBND huyện để báo cáo Thường trực 

Huyện ủy. 

* Thời gian, chế độ báo cáo: 

- Báo cáo tình hình trước Tết: 

+ Báo cáo lần 1: G i trước 09 giờ, ngày 15/01/2022 (tức ngày 13 tháng 

Chạp năm Tân S u). 

+ Báo cáo lần 2: G i trước 11 giờ, ngày 23/01/2022 (tức ngày 21 tháng 

Chạp năm Tân S u). 

- Báo cáo tình hình trong Tết: G i trước 10 giờ, ngày 02/02/2022 (tức 

mùng 2 Tết). 
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Yêu cầu Thủ trường cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện công văn này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 

- Lãnh đạo VP Huyện uỷ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Cường 
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