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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số            /VPUBND-TH Lào Cai, ngày         tháng 01  năm 2021 
V/v bồ sung nội dung báo cáo 

tình hình kinh tế - xã hội địa 

phương trước, trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 

  

 

  Kính gửi:      

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 267/VPCP-TH ngày 12/01/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 37/VPUBND-TH ngày 

13/01/2021 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị phối hợp xây dựng báo cáo. 

Tuy nhiên, ngày 27/01/2021 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 672/ VPCP-TH 

gửi các bộ ngành, địa phương đề nghị báo cáo bổ sung một số nội dung tình hình 

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Gửi kèm Công văn này). Để triển khai thực hiện, 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng 

báo cáo như sau: 

1. Nội dung các lĩnh vực trọng tâm cần báo cáo: 

1.1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:  

- Báo cáo về công tác 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, vùng bị thiên tai, bão lũ (việc thăm hỏi, động 

viên, hỗ trợ từ nguồn ngân sách và các nguồn khác…); vấn đề lương, thưởng của 

công nhân trong dịp tết (dẫn chứng cụ thể)… 

- Báo cáo về vấn đề trực Tết, tổ chức sản xuất, làm việc của các cơ quan, đơn 

vị không được nghỉ Tết. 

1.2. Sở Công thương: Báo cáo tình hình cung - cầu hàng hóa trong dịp Tết 

(khả năng cung ứng, sức mua, thuộc những nhóm hàng nào; vấn đề hàng kém chất 

lượng, hàng giả và gian lận thương mại..). 

1.3. Sở Tài chính: Báo cáo tình hình giá cả hàng hóa trong dịp Tết (giá cả 

tăng hay giảm, thuộc những nhóm hàng nào, có tăng giá đột biến không,..). 

1.4. Công an tỉnh: Báo cáo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; 

công tác phòng cháy, chữa cháy, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ,… 

1.5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Báo cáo việc tổ chức các hoạt động 

bắn pháo hoa, văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các lễ hội truyền thống và các hoạt động 

vui chơi trong dịp Tết 

1.6. Sở Y tế: Báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-

19; công tác khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân và bảo đảm an toàn thực phẩm. 
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1.7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Báo cáo về vấn đề an ninh chính trị, trật tự, 

an toàn xã hội. 

1.8. Thanh tra tỉnh: Báo cáo về vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước (thực hiện chủ trương cấm biếu, tặng 

quà tết dưới mọi hình thức, dùng xe công đi lễ hội, chùa chiền…). 

1.9. Sở Thông tin – Truyền thông: Báo cáo về công tác tuyên truyền về Đại 

hội XIII của Đảng, bảo đảm thông tin liên lạc trong dịp Tết. 

1.10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Báo cáo về việc tổ chức Tết 

trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm. 

1.11.  Ngoài các nội dung trên, các cơ quan đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời 

những vấn đề đột xuất, nổi cộm phát sinh cần quan tâm và các vấn đề khác (nếu có). 

2. Chế độ báo cáo:  

2.1. Thời hạn gửi báo cáo: Các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện chế độ 

báo cáo như sau: 

- Tổng hợp nội dung Mục 1 trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, 

gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 10 giờ 00 phút ngày 13/02/2021 

(Tức ngày mùng 02 tết). 

- Tổng hợp nội dung Mục 1 và các nội dung khác thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn 

vị, địa phương quản lý trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đề xuất 

những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, 

lĩnh vực, địa phương quản lý, gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất 16 

giờ 00 phút ngày 15/02/2021 (Tức ngày mùng 04 Tết).  

2.2 Phương thức báo cáo: Gửi báo cáo hỏa tốc; trường hợp báo cáo không 

có nội dung thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước thì gửi thêm bản điện tử qua 

hòm thư: ptonghop-ubnd@laocai.gov.vn và ttkien-ubnd@laocai.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện./. 

 
 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu VT, Các CV, TCD, TH3. 

 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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