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BÁO CÁO 

Tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 
 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tổng hợp tình hình, trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021, cụ thể như sau: 

I. Công tác chỉ đạo điều hành: 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tổ 

chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, 

thăm, hỏi, tặng quà…; đồng thời phân công cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động trực 24/24 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện1. 

Hàng ngày, báo cáo UBND huyện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác quản lý và bảo vệ rừng; 

công tác phòng chống dịch bệnh; công tác phòng chống cháy, nổ và những vấn 

đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND 

huyện biết, chỉ đạo. 

II. Kết quả triển khai thực hiện 

1. Thực hiện chính sách người có công với nước, hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách xã hội: 

 Trong những ngày trước Tết, lãnh đạo UBND huyện đã đi kiểm tra, thăm, 

chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết, 

UBND các xã; thăm  gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; Mẹ Việt Nam 

Anh hùng; viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện; các Chức sắc trên địa bàn; 

Giáo phận Kon Tum và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Kon Tum... Đã thực 

hiện đầy đủ việc chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, trợ cấp đối tượng bảo 

trợ xã hội theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính 

sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện 

nhiệm vụ an sinh xã hội…; hỗ trợ, cứu rét cho nhân dân;…. Nhìn chung đảm bảo 

người dân không thiếu đói, rét, thực hiện đầy đủ chế độ an sinh xã hội và hỗ trợ 

người dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm, theo quy định, cụ thể: 

                                           
1 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày  31/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về tăng cường các biện pháp bảo 

đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 218/UBND-VP, 

ngày 05/02/2021 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công văn số 175/UBND-YT ngày 31/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường công 

tác phòng,chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 196/UBND-NN ngày 03/02/2021 về triển khai thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) gia súc trên địa bàn huyện… 
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- Hỗ trợ kinh phí hộ nghèo (thu nhập, thiếu hụt) và hộ cận nghèo nhân dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 

trực tiếp cấp phát trên địa bàn 11 xã, cụ thể: Hộ nghèo thu nhập: 1.598 hộ (mức 

hỗ trợ 600.000đ/hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ là 958.800.000đ. Hộ nghèo thiếu 

hụt: 590 hộ (mức hỗ trợ 300.000đ/hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ là 177.000.000đ.  

Hộ cận nghèo: 453 hộ (mức hỗ trợ 300.000đ/hộ), với tổng kinh phí hỗ trợ là 

135.900.000đ. 

- UBND huyện đã chủ động cân đối nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ cứu 

rét cho 1.000 hộ/4.388 khẩu với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ là 500.000.000 

đồng (gồm 01 chăn đắp và 01 áo lạnh/hộ). 

- UBND các xã cân đối nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cứu rét cho 

681 hộ/2.602 khẩu với số kinh phí hỗ trợ là 340.500.000 đồng. 

- Triển khai cấp 17,88 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho nhân dân có nguy 

cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn các xã Đăk Sao, Đăk Rơ 

Ông, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Ngọk Lây (hỗ trợ 295 hộ/1.192 khẩu). 

Một số xã tự cân đối ngân sách xã để hỗ trợ cứu đói cho 147 hộ/592 khẩu với số 

lượng gạo hỗ trợ là 8.880 kg2. 

- Chuyển tiền quà của Chủ tịch nước tặng đối tượng người có công với 

cách mạng với tổng số tiền 152.400.000 đồng cho 506 đối tượng. Chuyển quà của 

Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh tặng người có công tiêu biểu với tổng 

số tiền là 5.000.000 đồng/10 người/10 xã (trừ xã Ngọk Lây), (Trong đó: tặng 

300.000 đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 200.000 đồng/01 người). Chuyển 

quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh thăm, tặng cho các xã đặc 

biệt khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 110.000.000 đồng/11 

xã (gồm: tiền mặt 10.000.000 đồng và 01 suất quà bằng hiện vật trị giá 

1.000.000 đồng/01 xã). Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 tặng 10 suất quà cho người có 

công với cách mạng khó khăn3 (trong đó 1 suất quà bao gồm: tiền mặt 1.000.000 

đồng và quà hiện vật trị giá 200.000đ). 

- UBND huyện thăm Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng nhân dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 (tiền mặt 1.000.000đ và quà hiện vật trị giá 500.000đ). Tặng 139 

suất quà và thư khen của Chủ tịch UBND huyện cho già làng trưởng thôn, người 

có uy tín trên địa bàn huyện (1 suất quà gồm: tiền mặt 200.000đ và quà hiện vật 

trị giá 300.000đ). 

- Chuyển tiền và quà chúc mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng 

cho 12 người cao tuổi tròn 90 tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu (tiền mặt 

700.000 đồng và 01 suất quà trị giá 200.000 đồng/người). 

- Tặng 64 suất quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật nhân dịp tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 (mỗi suất quà trị giá 200.000đ/người). 

                                           
2 Gồm các xã: Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi, Đăk Rơ Ông, Đăk Na. 
3 Trên địa bàn các xã: Đăk Na: 03 đối tượng; Đăk Sao: 03 đối tượng; Đăk Rơ Ông: 02 đối tượng; Đăk Tờ Kan: 02 

đối tượng. 
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- UBND huyện đã đến thăm, tặng 04 đơn vị (1 suất quà gồm: 2.000.000đ 

tiền mặt và 01 lãnh quà trị giá 500.000đ/đơn vị) và chốt kiểm soát dịch Covid-

194 (tiền mặt 1.000.000đ/chốt trực) trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân nằm lưu trú và công dân cách 

ly tại Trung tâm Y tế  huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Tình hình tiền lương tết năm 2021 cho người lao động được đảm bảo. 

Các cơ quan, đơn vị đều tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong dịp tết. Không có cơ quan, đơn vị nào nợ lương 

người lao động. 

2. Tình hình cung - cầu hàng hoá trong dịp trước Tết  

- Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối 

hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã thường xuyên kiểm tra các mặt 

hàng cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại các cơ sở kinh doanh 

trên địa bàn nhằm đảm bảo chất lượng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và 

gian lận thương mại; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, 

buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không 

rõ nguồn gốc; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về điều chỉnh giá, đăng 

ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết. Nhìn chung giá cả các 

mặt hàng ổn định và không có hiện tượng khan hiếm hàng xảy ra. 

3. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khoẻ nhân 

dân: 

Ngành chức năng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành lập 

đoàn thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về 

vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong khâu bảo quản, chế biến và kinh doanh 

các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát… Qua kiểm tra 23 

cơ sở đã phát hiện 04 cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở) kinh 

doanh thực phẩm hết hạn sử dụng. 

- Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế xã đã chủ động xây dựng Kế 

hoạch, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư y tế và tổ chức trực đón tiếp, cấp cứu, 

chăm sóc và điều trị 24/24 giờ, đáp ứng được tất cả những nhu cầu cơ bản về 

chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong những ngày tết, bố trí đủ nhân lực cho công 

tác phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là trong phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19. Trong những ngày nghỉ tết trên địa bàn huyện không 

xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào. 

4. Chế độ trực và chế độ thông tin báo cáo: 

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã bố trí trực 24/24 giờ và chấp hành tốt 

việc thông tin, báo cáo, lực lượng vũ trang đảm bảo quân số trực theo quy định. 

5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 

thông trên địa bàn huyện: 

Lực lượng Công an, Quân sự của huyện đã triển khai ứng trực thường 

                                           
4 Gồm các đơn vị: Công an huyện; BCS QS huyện; Trung tâm Y tế; Trung tâm Văn hóa – TT-DL và Truyền 

thông huyện; 03 chốt kiểm soát dịch Covid-19 kiêm kiểm soát dịch Lỡ mồm long móng, quản lý bảo vệ rừng (tại 

Đăk Hà, Đăk Tờ Kan, Ngọk Lây); các chốt quản lý bảo vệ rừng phòng hộ tại xã Tu Mơ Rông. 
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xuyên, cử cán bộ bám nắm địa bàn, nắm bắt tình hình, để kịp thời phát hiện và 

đấu tranh, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ, đảm 

bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhìn chung 

trong những ngày nghỉ tết (10/02/2021 - 16/02/2021) trên địa bàn huyện tình hình 

ổn định không có biến động gì xảy ra. 

6. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng, chống cháy nổ: 

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo5 trong công tác quản lý 

bảo vệ rừng; tổ chức họp các chủ rừng và các ngành Công an, Kiểm lâm, Quân sự 

để chỉ đạo xây dựng và ban hành phương án quản lý bảo vệ rừng; Thành lập 06 

chốt bảo vệ rừng, các chốt được bố trí tại các khu vực trọng điểm của tiểu khu 

263, 264 thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông (6) và giao 

lực lượng kiểm lâm phối hợp trực quản lý bảo vệ rừng tại 3 chốt kiểm soát dịch 

Covid – 19. 

- Với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, 

đến thời điểm hiện tại, tình trạng phá rừng trái pháp luật trên lâm phần do Ban 

Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông quản lý tại địa bàn xã Tu Mơ Rông cơ bản 

được kiểm soát, trên địa bàn huyện không phát hiện vi phạm mới về hành vi phá 

rừng trái pháp luật; quản lý không để người dân đốt các diện tích đã bị phá. 

Nhìn chung trong những ngày nghỉ tết trên địa bàn huyện: Không có vụ 

cháy rừng nào xảy ra, không phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý 

rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản....  

7. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng: 

Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã 

thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện về tăng cường 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên 

đán với tinh thần vui tươi - an toàn - tiết kiệm - thiết thực, đảm bảo các quy định về 

phòng chống dịch Covid-19; không sử dụng tiền, công quỹ, phương tiện, tài sản 

công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết; không tặng quà Tết cho cấp 

trên; hạn chế, tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, 

gặp mặt đón mừng năm mới, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

8. Tình hình diễn biến dịch bệnh LMLM: 

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã tăng cường 

và thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ 

                                           

5 Triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới ((CCôônngg  vvăănn  ssốố  11550066//UUBBNNDD,,  nnggààyy  1155//99//22002200));;  Tăng 

cường công tác quản lý quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn huyện ((CCôônngg  vvăănn  ssốố  11553388//UUBBNNDD,,  nnggààyy  

2211//99//22002200));;  Phương án phối hợp tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển 

lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (tại Quyết định số 1199/QĐ-UBND, ngày 10/12/2020); 

tăng cường công tác quản lý quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và PCCCR trên địa bàn huyện  ((CCôônngg  vvăănn  ssốố  

22113300//UUBBNNDD--VVPP,,  nnggààyy  2244//1122//22002200));;  ttăănngg  ccưườờnngg  ccôônngg  ttáácc  qquuảảnn  llýý,,  bbảảoo  vvệệ  rrừừnngg  vvàà  pphhòònngg  cchhááyy,,  cchhữữaa  cchhááyy  rrừừnngg  

ttrrưướớcc,,  ttrroonngg  vvàà  ssaauu  TTếếtt  NNgguuyyêênn  đđáánn  TTâânn  SSửửuu  22002211  ((CCôônngg  vvăănn  ssốố  221188//UUBBNNDD--VVPP,,  nnggààyy  0055//0022//22002211)).. 
6 Trong đó, 01 chốt bảo vệ rừng do UBND xã Tu Mơ Rông thành lập, 05 chốt bảo vệ rừng do Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Tu Mơ Rông thành lập  (mỗi chốt được bố trí từ 03-05 người, bao gồm lực lượng của xã, chủ rừng và 

lực lượng Kiểm lâm). 
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trên địa bàn huyện; quản lý chặt chẽ các điểm hoạt động mua bán, vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn ra, vào địa bàn huyện. Kiên quyết xử 

lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm. 

- Tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện từ ngày 31/01/2021 đến 

ngày 15/02/2021:  

+ Tổng số gia súc mắc bệnh, chết lũy kế từ thời điểm phát sinh ổ dịch 

(ngày 31/01/2021) đến 15 giờ 00 phút, ngày 15/02/2021 là 51 con, gồm 39 con 

bò, 12 con trâu, trong đó: Tổng số gia súc mắc bệnh chết, tiêu hủy theo quy định 

lũy kế từ thời điểm phát sinh ổ dịch (ngày 31/01/2021) đến 15 giờ 00 phút, ngày 

15/02/2021 là 09 con (07 bò và 02 trâu, chủ yếu là gia súc nhỏ, già yếu). 

9. Tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện: 

Huyện uỷ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND xã triển 

khai quán triệt đến cán bộ, công chức và tuyên truyền đến người dân thực hiện 

nghiêm, kịp thời, quyết liệt các chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện về công tác 

phòng chống dịch Covid; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về nguy cơ 

dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác không hoang mang với dịch 

bệnh. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tập trung – Khai báo y 

tế)… 

Trong những ngày nghỉ tết tổng số đã cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế 

huyện: 11 người; Số người đã hết cách ly: 06 người; Số người còn lại tại cơ sở 

cách ly: 05 người. Tổng số người cách ly tại nhà cộng dồn: 57 người; Số người 

hiện đang được theo dõi, cách ly tại nhà: 11 người. Số người hết thời gian cách ly 

tại nhà: 46 người.  

Số người được thực hiện xét nghiệm lần 1: 11 người, kết quả âm tính lần 1 

là 11 người; Số người được thực hiện xét nghiệm lần 2 là: 7, đã có kết quả âm 

tính lần 2 là: 6 người. 

10. Tình hình sản xuất nông nghiệp: 

Để chuẩn bị tốt cho vụ Đông xuân 2020-2021 ngay từ đầu vụ UBND 

huyện đã chỉ đạo UBND các xã rà soát, kiểm tra lại các công trình thủy lợi để có 

hướng sữa chữa kịp thời đưa vào phục vụ tưới cho vụ Đông xuân, ngoài ra tăng 

cường công tác tuyên truyền cho nhân dân có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, bố 

trí diện tích cây trồng hợp lý và chỉ đạo nhân nhân làm tốt công tác thuỷ lợi nội 

đồng, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch đặt hàng duy tu bảo dưỡng, sửa 

chữa thường xuyên các công trình thủy lợi do UBND huyện quản lý năm 2021. 

Đến ngày 30/01/2021, nhân dân đã gieo cấy được 235,5 ha/355 ha KH. UBND 

huyện đã chỉ đạo phòng Nông Nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các xã vận 

động nhân dân xuống giống để đạt kế hoạch huyện giao, hướng dẫn nhân dân 

công tác phòng, trừ sâu bệnh hại và chăm sóc các loại cây trồng vụ Đông Xuân 

2020-2021 trên địa bàn huyện.  

11. Hoạt động thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động vui 

chơi: 



6 

 

- Thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn các xã trong việc tuyên truyền 

mừng Đảng, mừng Xuân; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2021); Tuyên truyền việc cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, 

mua bán và đốt pháo, phòng chống các tệ nạn xã hội... Đã thực hiện nội dung 

tuyên truyền trên hệ thống panô, cờ phướn các loại băng rôn, khẩu hiệu... trên 

trục đường chính của huyện, cụ thể: Treo 204 panô bướm, 04 bảng panô lớn gồm 

01 bảng 4 x10m2; 01 bảng 4 x 6m2; 02 bảng 4 x 8m2 và 240 cờ Đảng, Tổ quốc. 

Băng rôn ngang đường: 06 tấm. 

- Về hoạt động tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao: UBND 

huyện đã chỉ đạo cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, UBND các xã 

tổ chức các hoạt động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên tinh thần vui tươi, 

tiết kiệm, an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, Để 

chủ động phòng ngừa dịch bệnh xuất hiện và lây lan trên địa bàn huyện. Ủy ban 

nhân dân huyện đã chỉ đạo cho tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, 

giải đấu thể thao của huyện, các xã, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công 

cộng và các sự kiện khác chưa cần thiết. 

 

Đánh giá chung: Nhìn chung, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

huyện Tu Mơ Rông đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 29/12/2020 về việc 

tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong, sau Tết và bình ổn giá cả, 

thị trường; Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng 

chính sách, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân; Đảm bảo 

ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, 

chống cháy, nổ; các cơ quan, đơn vị và địa phương phân công, tổ chức trực đảm 

bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn huyện được tổ chức với tinh thần “vui tươi, 

lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” đảm bảo trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì đảm bảo. 

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện theo các văn bản của chỉ đạo của các cấp. Tăng 

cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng chống các loại dịch 

bệnh như sốt xuất huyết và bạch hầu…nhằm nâng cao nhận thức của người dân 

trong công tác phòng chống bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng và bảo 

đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

2. Nhanh chóng ổn định tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh, công 

việc… trở lại bình thường ngày sau khi hết thời gian nghỉ tết Nguyên đán Tân 

Sửu theo quy định. 

3. Thực hiện Kế hoạch phát động tổ chức ra quân đầu xuân Tân Sửu 2021 

thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn 
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huyện Tu Mơ Rông; Chỉ đạo công tác chuẩn bị giao quân; thực hiện các bước 

cho Công tác bầu cử Quốc Hội và HĐND 3 cấp; công tác chuẩn bị Diễn tập 

khu vực phòng thủ; tổ chức triển khai các chỉ tiêu kinh tế xã hội và các dự án 

đầu tư công trên địa bàn đảm bảo tiến độ. 

4. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã tập trung 

chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc thời gian làm 

việc đi vào nề nếp và triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch tháng 02, quý I năm 2021 ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

5. Tăng cường công tác cải cách hành chính; kê khai tài sản, thu nhập cá 

nhân và thanh tra công vụ, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 

1663-KL/TU, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn huyện. Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09/01/2019 của Tỉnh ủy; 

Kế hoạch số 113a-KH/HU, ngày 17/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu 

Mơ Rông về phát triển các lĩnh vực đột phá trong năm 2019. 

7. Chủ động nắm bắt tình hình trên địa bàn, tham mưu cho chính quyền địa 

phương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về công tác QLBVR-PCCCR,  

tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm nhằm phát hiện và kịp thời xử 

lý các vụ vi phạm trong lĩnh vực QLBVR và QLLS; chỉ đạo khẩn trương công tác 

điều tra, khởi tố, xét xử vụ phá rừng phòng hộ tại xã Tu Mơ Rông. 

8. Tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình nhằm giữ vững an 

ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Tổ chức tốt 

Lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. 

Trên đây là báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn huyện Tu Mơ Rông./. 
 

Nơi nhận:                                                          

- UBND tỉnh;                                                                                           

- TT Huyện ủy;   

- TT HĐND huyện;                                                                                     
- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; BCH Quân sự huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Trung Mạnh 
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