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\ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN
  

 
 

Số:          /UBND-VP  
V/v về việc đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                         

          Nghi Xuân, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 535/UBND-TH1  ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán Canh tý năm 2020 (Có văn bản gửi kèm). Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn: 

- Phối hợp thực hiện Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 

của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020; Văn bản số 115/UBND-VP ngày 20/01/2020 của UBND huyện về việc 

phối hợp triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án thông qua tại Kỳ họp thứ 

12, HĐND tỉnh khóa XVII. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả 

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày  ngày 16/01/2020 của UBND huyện về việc 

triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; chịu trách 

nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về các chỉ tiêu thuộc ngành, 

lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch 

HĐND huyện giao và đạt kết quả tốt hơn năm 2019.  

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật 

lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày 

làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ 

Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu 

tư của Doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết 

làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội 

trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi 

nhiệm vụ. Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, địa phương không tham dự lễ hội 

nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. 

2. Các phòng, ban, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị cùng vào 

cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không chủ quan trong 

việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

(nCoV) gây ra theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 
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của Ban Bí thư, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-

TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 2005-CĐ/TU 

ngày 31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 522/UBND-VX1 

ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh, Công điện số 10-CĐ/HU ngày 01/02/2020 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 03/02/2020 của 

UBND huyện. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra huyện tập trung chỉ đạo, chủ động kịch bản, 

phương án ứng phó; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp đề ra; tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông; xử lý kịp thời các 

vấn đề cấp bách phát sinh. Phòng Y tế chịu trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện 

và kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thường xuyên cập nhật, 

theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng, chống thiên tai; hướng 

dẫn các địa phương triển khai kế hoạch gieo cấy, nuôi trồng sản xuất nông 

nghiệp hiệu quả; phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; tổ chức 

“Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả, gắn với kế hoạch trồng rừng, bảo vệ rừng 

và phòng chống cháy rừng. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh sản xuất, kinh 

doanh ngay sau kỳ nghỉ, tạo thuận lợi tốt nhất cho các doanh nghiệp. Thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ 

thi công các công trình giao thông hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng; phối 

hợp với Công an huyện, Ban an toàn giao thông huyện, UBND các xã, thị trấn 

và các lực lượng chức năng tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm 

chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý 

nghiêm vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội. Tăng 

cường các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận 

thương mại; phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, 

địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến 

độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 ngay từ 

đầu năm.  

6. Phòng Văn hóa - Thông tin: Tăng cường công tác quản lý các hoạt 

động lễ hội, không phô trương hình thức; chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng 

kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền, nhất là về thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, khích lệ, động viên 

toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp trọng tâm của năm 2020.  

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp các phòng, 

ban, ngành liên quan nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh 

nghiệp, đơn vị trên địa bàn. 

8. Công an huyện: Triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vị phạm 
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pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cờ bạc,… 

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm vi 

phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông và 

vi phạm tải trọng phương tiện. Đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy, nổ, nhất 

là tại các lễ hội, cơ sở lưu trú, khu dân cư. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Lạch Kèn tiếp tục theo 

dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ 

quyền và an ninh quốc phòng, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt công tác 

tuyển quân năm 2020 theo kế hoạch. 

10. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng 

hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

11. Đề nghị Hội doanh nghiệp huyện, cộng đồng doanh nghiệp, doanh 

nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng cho mình và cho 

xã hội.  

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại 

đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu 

thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2020. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng ban, ngành, 

đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Văn 

bản này./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBMTTQ huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 
        

 

 
 

 

       Nguyễn Hải Nam 
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