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 Tuyên Quang, ngày  10 tháng 01 năm 2022 

V/v thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp     
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

 
 
 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Văn bản số 954-CV/TU 

ngày 16/12/2021 về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022. Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết Nguyên đán an toàn, lành 

mạnh, vui tươi và tiết kiệm, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm đến cán bộ, CCVC và người lao động các 

yêu cầu tại Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về việc tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022. 

2. Thực hiện nghiêm các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, 

đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Không tổ chức thăm, 

chúc Tết cấp trên; không biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; 

không tham dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, trọng tâm là thực hiện yêu cầu về “5K”. Nắm bắt và báo cáo kịp 

thời tình hình cán bộ, CCVC, người lao động trong đơn vị và gia đình có liên 

quan tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh, chủ động áp dụng thực hiện việc 

cách lý theo quy định; không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất 

là vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Nhắc nhở cán bộ, CNVCLĐ trong đơn vị đảm 

bảo an toàn khi tham gia giao thông trong dịp Tết. 

4. Giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, CNVCLĐ đúng quy định. 

Tổ chức cho cán bộ, CNVCLĐ đón Tết Nguyên Đán với tinh thần vui tươi, 

lành mạnh, an toàn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức thăm hỏi, 

động viên kịp thời gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn trong cơ quan, đơn vị, các Trạm, chốt kiểm lâm vùng sâu, vùng xa để 

đảm bảo mọi người, mọi gia đình đều được vui xuân, đón Tết đầm ấm. 

5. Chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; chủ 

động kiểm tra các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy của đơn vị để đảm 

bảo an toàn cho công tác PCCC tại chỗ. 

6. Các đơn vị chủ động phân công, bố trí lực lượng thường trực tại cơ quan, 

bảo đảm an toàn trọng dịp nghỉ Tết. Trường hợp có việc đột xuất phát sinh, phải 
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chủ động xử lý kịp thời; đối với các vấn đề phức tạp, vượt thẩm quyền phải báo 

cáo, đề xuất ngay với lãnh đạo Sở để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các cơ quan, 

đơn vị trong khuôn viên cử cán bộ tham gia trực Tết cùng với Sở, mỗi đơn vị cử 

ít nhất 04 người trở lên (danh sách gửi về Văn phòng Sở trước ngày 

20/01/2022). 

7. Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các 

nhiệm vụ tại Văn bản này. Xây dựng lịch trực Tết và dự kiến phân công các đồng 

chí Lãnh đạo Sở, các đơn vị trực thuộc dự phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm 

Dần năm 2022 với các huyện, thành phố.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
  

Nguyễn Công Hàm 

- Như trên; (thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  
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