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Kính gửi:  

- Các cơ quan đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

                                                       

Căn cứ Công văn số 297/UBND-KTTH ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về báo cáo tình hình chuẩn bị, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường triển khai thực hiện nghiêm các nội 

dung và chế độ báo cáo(1) theo yêu cầu tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện(2); Kế hoạch số 07/KH-UBND 

ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện(3) và Văn bản số 14/VP 

ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng HĐND-UBND huyện(4). Trong đó, 

báo cáo cụ thể về tình hình cung - cầu và giá cả hàng hóa trong dịp Tết(5); việc 

chăm lo Tết cho Nhân dân(6), bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính 

sách, chăm lo người nghèo, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai(7); lương, thưởng của 

công nhân(8); bảo đảm giao thông đi lại và thông tin liên lạc; tổ chức các hoạt 

động vui chơi(9); phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống cháy rừng; công tác khám, 

chữa bệnh trong dịp Tết; tổ chức Tết trồng cây, ra quân sản xuất đầu năm; tổ 

chức làm việc ở những cơ quan, đơn vị không được nghỉ Tết và việc giải quyết 

những vấn đề đột xuất, phát sinh khác,… Đồng thời báo cáo số liệu về thăm, tặng 

quà, hỗ trợ các xã kết nghĩa của cơ quan, đơn vị mình. 

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp nội dung báo cáo của 

                   
(1) + Thông tin, báo cáo nhanh các hoạt động trong những ngày Tết trước 14 giờ 30 hằng ngày, thời gian trực cơ quan và 

báo cáo bắt đầu từ ngày 04 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch).  
+ Tổng hợp, báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán; đồng thời đề xuất những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ 

đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước 16 giờ 00 ngày 

15 tháng 02 năm 2021 (mùng 4 Tết âm lịch) để tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo Văn phòng UBND tỉnh (trong đó 

có nội dung hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân). 
(2) về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 

(3) về triển khai thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021. 
(4) về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 
(5) Khả năng cung ứng, sức mua, giá cả tăng hay giảm và ở những nhóm hàng nào; có tăng giá đột biến không; vấn đề hàng 

kém chất lượng, hàng giả và gian lận thương mại 
(6) Theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón Xuân 
(7) Việc thăm hỏi, động viên, trích ngân sách hoặc các nguồn khác để hỗ trợ 
(8) Dẫn chứng cụ thể 
(9) Về các lễ hội truyền thống; các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

V/v báo cáo tình hình chuẩn bị, 

tổ chức Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 
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các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện về Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. 
 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c) 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 
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