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Cica Lô, ngây thciig 01 nni 2022 

KInh gü'i: 

- Thu tru'ng các phông, ban, ngành, don vj Thj x 

- ChÜ tjch UBND các phu?ing. 

Dê kjp thai tong hçp báo cáo tInh hInh trong djp Têt nguyen dan Nhãm 
Dan 2022, UBND Thj xä yêu cu Truó'ng các phông, ban, don vj, UBND các 
phuang thirc hin tt các cong vic sau day: 

1. Vê viêc truc r1t 

YCu cu Trudng các phOrig, ban, don vi,  UBND các phu'ang 1l)  danh 
sách lãnh dio tri1'c Têt gui ye Van phOng HDND —UBNI) thj xã trLró'c ngày 
26/01/2022. 

2. Các phông, ban, do'ri vj, UBNI) các phu'ô'ng bao cáo djp i'Ct 

-Báo cáo nhanh tInh hinh trng ngày trong djp nghi TCt, t& ngày 31 tháng 
01 dn ngày 07 tháng 02 näni 2022 ('ttc tIc ngày 29 tháng Chip nám Tan Sñu 
dé'n ngày 07 tháng Giêng náni Nháin Dan) ye UBND thj xà tru'ó'c 141i00 hang 
n gt y  

Bao cáo tOng hop tInh hInh trLróc, trong và sau TCt; báo cáo kip thO'i 
nhCi'ng vein d &5t xuãt, phát sinh cn quan tarn chi dio ye URN!) thj xa trtró'c 

09h00 ngày 05 tháng 02 nãm 2022 (tü'c ngày 05 Têt).  

N3i dung báo cao can tOp trung vào các van dê sail: 
- TInh hInh trin khai thuc hiên các Chi thi cüa Trung uo'ng, cüa Tinh, 

BTV Thi i1y v viêc to chirc Tt nãrn 2022; cOng tác tuyCn truyCn, hithng dan 
vi(C tO cht1c rrurng I-)áng, rnirng Xuân, hot dng 1 hi theo dOng quy dnh ci1a 
F)áiig vi Nhà nró'c. 

- IKt qua phOng, chng djch COVID-19 trCn dja bàn. 
- TInh hInh thi truäng hang hóa, djch viJ, giá các rnt hang thiêt yCu phiic 

vu Tt. TInh hInh cung d.0 hang hóa djp Têt (dánh giá cii the khâ nãng cung 
rng, si'rc mua, giá cà tang hoäc giàrn và a nhü'ng nhórn hang nào; có sOt giá có 

tang giá, có tang dt bin khong; vn d hang kern chat hrcing, hang giá vâ gian 
lri thuong rnii...) 

- TInh hInh tin luo'ng, tin thu'ang cüa ngrai lao dng trCn dja bàn thj xá, 
(rnuc luong cao nhtt, thcip nhât và tInh hInh np luong cüa nguO'i lao dng...) 

- Cong tác an sinh xâ hi, chärn lo Tét cho các dOi tupng gia dInh chInh 
sách, nguai nghèo. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
CHIJ TICH 

- Cong tác chàrn soc sü'c 1<h6e cho nhân dan, darn bão v sinh ATTP; 
hot dng van hóa th thao, du ljch, l hi trong djp Tt (cac L hi truyên 
thng, cac hoat dng van hóa, van ngh); cong tác thông tin tuyên truyn; djch 
v11 tâi chInh ngân hang phiic v doanh nghip và khách du ljch,... 

- COng tác thirc hânh tiêt kim, ch&ig lang phI theo chü truo'ng chung cua 
Dáng và Nhâ nu'Oc. 

- Cong tác dam bâo an ninh, trt tr, an toân trong dip Tt; tInh hInh an 
ninh, trât tu', an toân dip tét (an ninh chInh tr, trât tr an toàn xã hôi, phông cháy 
chü'a cháy, vu khI, vn chuyên và sr dung trái phép pháo nO, vn tâi và tai nn 
giao thOng, dua Xe, ngô doe thi'c phârn, phOng chng djch, khám, chü'a bnh, 
nhü'ng vii vic dt xut, bt ngO' duc quan tam...). 

- Cong tác to chüc Têt trông cay và i'a quân san xut du näm. 
- COng tác t ch'c lam vic nhU'ng co' quan, do'n vj khOng du'o'c nghi 

Tét. 
- D Xut, kin nghj nhctng cOng vie trpng tam Can t.p trung chi do diu 

hãnh sau Tt. 
3. Phu'o'ng thiI'c gui báo cáo: 
Báo Cáo tong hp'p kêt qua gü'i ye UBND thj xâ (qua Van phOng HDND-

UBND,), gü'i 01 ban qua email: vanphongubndcuaiogmail.com   
Yêu eãu Thu tru'Gng eac phông, ban, do'n vj thj Xã, Chü tich UBND các 

phu'O'ng nghiêm tüc to chuc thirc hin./. 

IS.,To'i u/ia;,: 
- Nhu trên 
- Chii tjch, các PCT UBND thj xã; 
- Van phàng HDND-UBND thi xA; 
- Lisu: 

I)oin Tiên 1)üng 
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