
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẠ LANG 

Số:       /CT-UBND 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hạ Lang, ngày       tháng  01  năm 2020 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2020 và Tết 

Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, 

thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong 

năm 2020; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, cơ quan, 

đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau 

đây: 

1. Các phòng, ban ngành, cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/12/2019 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2020; Công điện số 1658/CĐ-TTg, 

ngày 09/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 

2020; Công văn số 2237-CV/TU, ngày 27/12/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về 

việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Công văn số 4547/UBND-TH 

ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình 

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Công văn số 1055-CV/HU, ngày 

31/12/2019 của Huyện ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020. 

- Chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, 

quan tâm chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính 

sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, 

vùng biên giới, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có Tết. Tổ chức tốt hoạt động 

thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang và các đơn vị 

làm nhiệm vụ trực Tết. 

- Thực hiện nghiêm Quy định số 2150-QĐ/TU ngày 3/5/2019 của Tỉnh ủy 

về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo 

chủ chốt các cấp, ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, huyện, xã. Không sử dụng ngân sách Nhà nước, không tổ 

chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, thực hiện nghiêm chủ 

trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không 

sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động 

trong dịp Tết, lễ hội. 

- Chủ động lập phương án, kế hoạch trực Tết để bảo đảm các hoạt động 

thông suốt trong dịp Tết và ngay sau kỳ nghỉ Tết khẩn trương tập trung vào công 

việc, không để ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và sản xuất kinh doanh. 
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- Tổ chức và vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân 

thăm hỏi chúc tết, tặng quà các đối tượng chính sách, người nghèo, người già cô 

đơn không nơi nương tựa,… để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, 

đầm ấm. 

 - Tổ chức làm vệ sinh cơ quan, các công trình công cộng, đường làng, ngõ 

xóm; trang trí và treo cờ Tổ quốc trong những ngày Tết. Vận động nhân dân đẩy 

mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những ngày cuối năm âm lịch, 

đầu năm dương lịch để góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn theo 

dõi diễn biến thị trường hàng hóa, nhất là mặt hàng thiết yếu như lương thực, 

thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh,…, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, 

gây sốt giá. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”. Tổ chức kiểm tra các tuyến đường giao thông, kịp thời tham 

mưu tu sửa các tuyến, đoạn đường hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, 

phục vụ việc vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; 

chú trọng công tác phòng chống cháy, nổ do chập điện tại các nơi công cộng, chợ 

và khu dân cư.  

 - Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn 

vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm trật tự đô thị, 

hành lang an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân 2020 

trên địa bàn. Kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, không để xảy ra 

tình trạng thu giá cước không đúng quy định; kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an 

toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, kiên quyết không cho phép 

các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường. 

Tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.  

 - Phối hợp với Đội quản lý thị trường huyện, các lực lượng chức năng, 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp 

kiểm tra việc chấp hành chủ trương kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá 

niêm yết; xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, gom hàng tăng giá trái quy định; kinh 

doanh, vận chuyển hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng 

cấm, hàng kém chất lượng, nhất là sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiểm 

dịch,… Kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.  

3. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trung 

tâm Dịch vụ nông nghiệp, Hạt Kiểm Lâm, UBND các xã, thị trấn theo dõi, chỉ 

đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân, cung ứng đầy đủ các loại 

giống, vật tư phục vụ sản xuất, thực hiện hoàn thành kế hoạch đã giao. Tăng 

cường công tác phòng, chống chống rét, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, 

không để ảnh hưởng đến nguồn cung ứng thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ việc buôn bán và sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và 



3 

 

chăn nuôi,…, đề xuất xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm. Tham mưu thực 

hiện tốt công tác thu mua, xuất khẩu mía nguyên liệu; xây dựng kế hoạch và tổ 

chức phát động thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân 

Canh Tý năm 2020 có hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng 

nông thôn mới tại các xã. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan triển 

khai thực hiện tốt các văn bản quy định về công tác quản lý, điều hành và bình 

ổn giá. Chủ động trong công tác cân đối ngân sách, tập trung giải quyết nhanh 

chế độ tiền lương tháng 01 năm 2020 cho các đối tượng hưởng lương từ ngân 

sách Nhà nước, các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã 

hội trước Tết nguyên đán. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lý 

Vạn, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, 

thực hiện các giải pháp chống thất thu, gian lận thuế, thu hồi nợ đọng thuế; tích 

cực triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, 

tháng đầu của năm 2020. 

5. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm 

tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm chất lượng, an 

toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán; phổ biến, tuyên truyền các nội dung 

liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết. Giám sát chặt chẽ việc 

phòng, chống dịch bệnh, quản lý giá và chất lượng thuốc, bảo đảm an toàn sức 

khỏe cho nhân dân. 

 Trung tâm Y tế huyện, các cơ sở y tế tổ chức trực 24/24h trong những 

ngày Tết để bảo đảm đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện sơ  

cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân, đặc biệt trong trường hợp thương tích, tai nạn 

giao thông.       

6. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các lực lượng và UBND các xã, thị 

trấn triển khai hiệu quả phương án bảo đảm an toàn, tiếp tục triển khai kế hoạch 

thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung triệt phá các tụ điểm, 

các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý 

nghiêm các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội,…bảo 

đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho 

nhân dân trong dịp Tết. Tăng cường phòng chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ 

khí, vật liệu nổ, pháo nổ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; kiểm soát chặt chẽ 

công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm, khu 

dân cư đông người, đơn vị sản xuất, kinh doanh. Nắm chắc tình hình, không để 

xảy ra việc đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng”. Thực hiện tốt 

công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, kinh doanh 

ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự. 

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trật tự giao thông, bố trí phân 

luồng giao thông, nhất là thời gian diễn ra Lễ hội Xuân tại các địa phương; xử lý 
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nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là sử dụng rượu bia và các chất kích thích 

khi tham gia giao thông. 

7. Ban Chỉ huy quân sự huyện và các Đồn Biên phòng trên địa bàn 

- Tăng cường theo dõi sát tình hình, chủ động có các biện pháp ngăn chặn 

các âm mưu, ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, bảo đảm an ninh quốc gia, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững độc lập chủ quyền biên giới, lãnh thổ. 

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuần tra, kiểm 

soát hàng hóa qua biên giới và cửa khẩu vào Việt Nam. 

 8. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội 

mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, vui chơi giải trí lành mạnh, phù hợp với 

thuần phong mỹ tục, phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc địa phương; 

tăng cường kế hoạch bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn; 

tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng 

lễ hội, tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính. 

 9. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông xây dựng chương trình, chuyên mục 

khơi dậy bản sắc văn hóa dân tộc địa phương, ca ngợi tình yêu quê hương, đất 

nước; thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động thăm 

hỏi, chăm lo phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn huyện. 

 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt vai trò cơ quan 

đầu mối xử lý quà tết cho các đối tượng; triển khai kế hoạch thăm hỏi, tặng quà 

cho các cá nhân, gia đình, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện bảo đảm 

kịp thời. Tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ đối với các gia đình chính 

sách, người có công cách mạng, các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội trước Tết, 

không để chậm trễ.  

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo các trường học phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở và gia đình 

trong việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, thực hiện nghỉ 

Tết theo đúng thời gian quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện 

nghiêm túc các quy định về cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái 

phép pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và những trò chơi 

nguy hiểm khác. 

12. Hạt Kiểm lâm huyện xây dựng phương án, phân công bố trí lực lượng 

trực, chốt chặn và tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác, mua 

bán, vận chuyển lâm sản trái phép, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm. 

Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng. Khẩn trương triển khai 

thực hiện công tác trồng rừng theo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

 13. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bảo 

đảm hoạt động an toàn, thông suốt của máy rút tiền ATM, cung ứng đầy đủ, kịp 
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thời các dịch vụ thanh toán, tài chính phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

xuất nhập khẩu và các nhu cầu khác trong dịp Tết . 

14. Trung tâm Viễn thông, Bưu điện huyện, Điện lực huyện, đơn vị cấp 

nước, Hợp tác xã hoạt động vệ sinh môi trường có trách nhiệm cung cấp ổn định, 

đầy đủ, thông suốt về thông tin liên lạc, dịch vụ bưu chính, điện, nước, bảo đảm 

môi trường đáp ứng nhu cầu trong dịp Tết. 

 15. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ 

chức phục vụ Tết cụ thể của cơ quan, địa phương mình. Thực hiện chế độ thông 

tin báo cáo UBND huyện, cụ thể như sau: 

 - Báo cáo danh sách trực tết về UBND huyện, qua Văn phòng HĐND-

UBND huyện chậm nhất trong ngày 20/01/2020. 

 - Báo cáo nhanh hàng ngày các hoạt động trong dịp Tết kể từ ngày 23 

tháng 01 năm 2020 (29 tháng chạp âm lịch). 

 - Báo cáo nhanh tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trước 10h00, 

ngày 29 tháng 01 năm 2020 (mùng 5 tháng giêng âm lịch).  

 Các báo cáo gửi về UBND huyện (qua địa chỉ ioffice: Hoàng Thanh Sơn - 

Văn phòng HĐND và UBND huyện hoặc địa chỉ mail: 

sonhoang569@gmail.com) để tổng hợp báo cáo theo quy định. Trường hợp có 

báo cáo đột xuất sẽ có yêu cầu riêng. 

 Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

Chỉ thị này và báo cáo UBND huyện. 

 Yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện và đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân 

thực hiện Chỉ thị này./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

      Đoàn Quốc Chính 
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