UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ CỬA LÒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:120 /UBND-VP

Cửa Lò, ngày28 tháng 01 năm 2021

V/v tổng hợp báo cáo tình hình
trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021

Kính gửi:
- Trưởng các Phòng, ban cơ quan UBND thị xã;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các Phường.
Thực hiện công văn số 473/UBND-TH ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc báo cáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Để
kịp thời tổng hợp tình hình các hoạt động trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh,
UBND thị xã yêu cầu Trưởng các phòng, ban; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,
Chủ tịch UBND các phường thực hiện một số nội dung sau:
1. Phân công lịch trực cơ quan, nắm bắt tình hình và tổng hợp báo cáo
các hoạt động trước, trong và sau Tết của đơn vị mình; báo cáo kịp thời những
vấn đề đột xuất, phát sinh; đồng thời đề xuất nhưng công việc trọng tâm cần tập
trung chỉ đạo, điều hành trước, trong và sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn
quản lý. Lịch trực và báo cáo gửi UBND thị xã (Qua văn phòng HĐND –
UBND theo địa chỉ Email: vanphongubndcualo@gmail.com trước 11h ngày
29/01/2021.
2. Báo cáo các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu
theo đề cương như sau:
- Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020
của Ban Bí thư; Chỉ thị số 44-CT/TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính
phủ và công văn số 165-CV/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy về ciệc tổ chức
Tết năm 2021; về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Tân Sửu
năm 2021; việc tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, vui Tết, đón Xuân, hoạt động du lịch…..
- Chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và thị trường giá cả (tình hình cung cầu
hàng hóa trong dịp Tết, sức mua, giá cả tăng – giảm và ở những nhóm hàng
nào, vấn đề các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả và gian lận thương mại
mại…).
- Vấn đề chăm lo Tết cho nhân dân (theo chủ trương mọi người, mọi nhà
đều được vui Tết, đón xuân), bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính
sách, chăm lo người nghèo (việc thăm hỏi, động viên, trích ngân sách hoặc
nguồn khác để hỗ trợ….).
- Việc đảm bảo giao thông đi lại và đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết.
- Việc tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết (các lễ hội nếu có,
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; đặc biệt báo cáo cụ thể tình hình vi
phạm bắn pháo hoa).

- Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương chung của
Đảng và Nhà nước (quà cáp, biếu xén, dùng xe công đi Lễ hội, đền, chùa….).
- Vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết (Số lượng camera an
ninh đã lắp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chữa cháy, vũ khí,
vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, vũ khí, vận tải và tai nạn giao thông,
đua xe, ngộ độc thực phẩm, phòng chống dịch, khám, chữa bệnh, những vụ việc
đột xuất được quan tâm).
- Việc triển khai Kế hoạch Tết trồng cây và ra quân sản xuất, đánh bắt hải
sản đầu năm.
- Công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19.
- Vấn đề tổ chức làm việc ở những cơ quan, đơn vị không được nghỉ Tết.
- Những vấn đề khác (Nếu cần thiết).
3. Thời gian báo cáo
- Báo cáo nhanh tình hình từng ngày trong dịp 10 ngày Tết từ ngày
10/02/2021 (tức 29 tháng chạp năm Canh Tý – đến ngày 05 tháng giêng năm
Tân Sửu).
- Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết, những vấn đề đột xuất (nếu
có) gửi về UBND thị xã (Qua văn phòng HĐND – UBND theo địa chỉ Email:
vanphongubndcualo@gmail.com trước 11h ngày 15/02/2021 (tức ngày mùng 4
Tết).
Nhận được công văn này yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-Như trên;
- TT Thị uỷ, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thị;
- Lưu: VT.
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