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Sô: 14/CT-UBND Yụ Bản, ngày 30 tháng 12 năm 2020

CHỈ THỊ
v/y tăng cường các biện pháp bảo đảm đon Tốt Nguyên đán Tân Sửu 2021 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch ƯBND 
tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 
Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Văn bản số 53-CV/HU 
ngày 28/12/2020 của ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Tết năm 2021. Để 
chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời ra sức thi đua thực hiện tốt 
nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội của huyện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu 
của năm 2021; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ngành, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung 
thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung cao độ thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-19; 
chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, tuyệt đối 
không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:

- Chủ động theo dõi tình hình thời tiết; có các phương án phòng chống thiên 
tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ốn định sản xuất, đặc biệt là 
không để dịch tả lợn Châu phi bùng phát trở lại; đồng thời hướng dẫn nhân dân đẩy 
mạnh phát triến chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để đảm bảo nguồn cung các 
mặt hàng lương thực, thực phấm nhất là thịt lợn và sản phấm từ thịt lợn trước, 
trong và sau Tet, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

- Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, phát động, tổ 
chức thực hiện “Tốt trồng cây” năm 2021 thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Chỉ 
đạo các địa phương xây dựng phương án, chủ động lấy nước đảm bảo đủ nước phục 
vụ làm đất và gieo cấy. Hướng dẫn các địa phương triến khai các biện pháp chống 
rét, tố chức gieo, bảo vệ mạ và cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức triến khai sản xuất vụ Xuân năm 
2021; đồng thời tố chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến nông sản, chăn nuôi; thực hiện tốt công tác 
kiếm dịch thú y, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phấm; xử lý nghiêm các hành vi vận 
chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh trên địa bàn.



2

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng :
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, ƯBND các xã, thị trấn quản 

lý tốt việc kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết tại các chợ, tạo điêu kiện thuận lợi 
cho việc lưu thông hàng hoá trong dịp Tất và Chợ Viêng Xuân. Đây mạnh sản 
xuất, kinh doanh, rà soát đê cân đôi cung câu hàng hóa. Có biện pháp khuyên 
khích các doanh nghiệp đưa hàng hóa đảm bảo chât lượng, rõ nguôn gôc xuât xứ, 
giá cả hợp lý về phục vụ nhân dân tại nông thôn gắn với việc thực hiện cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đảm bảo cung ứng đủ, kịp 
thời các loại hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, không đế xảy ra 
tình trạng thiếu hàng, tăng giá cục bộ.

- Phối họp với Công an huyện, các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị 
trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành luật an toàn giao thông; kiếm 
tra, rà soát, bô sung hệ thông biên báo, gò giảm tôc, rào chăn...đảm bảo an toàn 
giao thông tại các nút giao thông, các điểm giao cắt, các tuyến đường xung quanh 
trường học, khu, cụm công nghiệp và các tuyến đường đang thi công...; kiếm tra, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, 
cương quyết không để tái lấn chiếm. Đôn đốc các đơn vị đang thi công các dự án 
trên địa bàn tổ chức san, gạt và thu gọn vật liệu đê đảm bảo an toàn phục vụ nhân 
dân đi lại trong dịp Tết.

4. Phòng Tài chính - Ke hoạch, Chi cục Thuế khu vực Ý Yên - Vụ Bản:

- Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường trước, trong và sau Tốt Nguyên 
đán, nhất là đối với những hàng hóa thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá; không 
để xảy ra hiện tượng lợi dụng thời điểm Tết để tăng giá. Chủ động phối họp chặt 
chẽ với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về quản lý giá; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; 
đồng thời công bố, công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức 
xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước và tài sản công; trong đó ưu tiên 
đảm bảo chế độ theo quy định cho các đối tượng chính sách trước Tet.

5. Đội Quản lý thị trường số 2:

Chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 
quản lý chặt chẽ thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất 
lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua 
kiếm dịch. Đồng thời không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, người dân. Tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa nhất là các loại hàng hóa 
thiêt yêu phục vụ Têt. Chông buôn lậu, đâu cơ, gian lận thương mại, gom hàng, 
gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân và trật tự, an toàn xã hội; 
ngăn chặn, xử lý kịp thời việc vận chuyển, kinh doanh các loại pháo; xử lý nghiêm 
các trường họp vi phạm.

6. Các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn:
Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tín dụng, chuẩn bị đủ lượng tiền mặt đáp 

ứng cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và mua sắm của nhân dân. Có phương án
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đảm bảo cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ổn định, an toàn, hiệu 
quả đáp ứng nhu cầu thanh toán dịp cuối năm, duy trì tốt, đảm bảo hoạt động ổn 
định, an toàn, thông suốt hệ thống các điếm giao dịch tự động (ATM).

7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện:

- Tăng cuờng phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid-19 và các dịch 
bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, 
quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt 
động lễ hội, du Xuân, nơi tập trung đông người... có phương án, kịch bản chủ động 
ứng phó với tình hình dịch bệnh. Phối họp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an 
huyện và các đơn vị liên quan thường xuyên kiếm tra việc thực hiện cách ly tại nhà, nơi 
lưu trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng nhất là dịp 
cuối năm và Tet Nguyên đán; đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm các 
quy định về phòng, chống dịch trong thời gian cách ly.

- Triển khai kế hoạch và thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân 
dân. Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh..., tổ chức trực 
24/24 giờ đế bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị kịp thời cho người dân trước, trong 
và sau Tet. Đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện 
và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường họp vi phạm.

- Phối họp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, chế biến thực phẩm, cơ sở giết mổ...; có phương án phòng chống ngộ độc 
thực phẩm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời phối họp với các 
cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, tác hại 
của việc uống rượu bia quá nhiều trong dịp Tet,...

8. Phòng Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ngành, 
UBND các xã, thị trấn:

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt 
là các chính sách đối với người có công với Cách mạng, người nghèo, người dân 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và đối tượng chính sách khác trong dịp Tet 
Nguyên đán theo quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, 
công khai, minh bạch, tránh trùng lắp, chồng chéo, không để trục lợi chính sách; 
đảm bảo hoàn thành việc thăm hỏi, tặng quà trước Tet Nguyên đán.

- Theo dõi, kiểm tra việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đày đủ cho 
người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn 
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, nhất là dịp cuối 
năm. Chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao 
động có thể xảy ra trước và sau Tet Nguyên đán.

9. Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng Lao động, TBXH 
huyện: Thực hiện việc chi trả đầy đủ, kịp thời 02 tháng lương liên tục cho các đối 
tượng hưởng lương hưu trước Tet.
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10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện:

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng 
Xuân, mừng Đất nước đổi mới; thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời về tình hình 
kinh tế - xã hội, chủ trương chính sách của Nhà nước, tình hình thị trường, giá cả, 
cung cầu hàng hóa, cũng như thông tin về tình hình dịch Covid-19 và các biện 
pháp phòng, chống dịch, tích cực cảnh bảo người dân không chủ quan, lơ là trong 
công tác phòng, chông dịch. Tăng cường thông tin, tuyên truyên vê công tác bảo 
đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong, sau Tet Nguyên đán.

- Xây dựng các chuyên mục, chương trình phong phú về ngày Tết cổ truyền 
của dân tộc, đề cao giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp; phản ánh kịp thời không khí 
vui Xuân, đón Tet của nhân dân trong huyện.

- Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du 
lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo phục vụ nhân dân đón Tet 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù họp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, khu du lịch, 
các di tích và khách du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 
Covid-19 theo quy định.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu 
hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Nâng 
cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, 
ý nghĩa của lễ hội tại các điểm di tích, các nơi thờ tự, các nơi có hoạt động tín 
ngưỡng; quản lý hàng quán, bãi để xe, giữ gìn vệ sinh, môi trường, phòng chống 
cháy no tại các khu du lịch, điếm du lịch và khu vực lễ hội.

11. Công an huyện:
- Chủ động nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối 

các hoạt động, các mục tiêu bảo vệ, địa bàn trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã 
hội quan trọng trên địa bàn huyện, đặc biệt là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội 
trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Triến khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã 
hội. Tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây rối, trộm cắp, cưóp giật, 
lừa đảo, đánh bạc, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, vi phạm 
về môi trường, vệ sinh an toàn thực phấm... đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và đấu 
tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn 
chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyến, sử dụng pháo trái 
phép; không đế xảy ra tình trạng đốt pháo nố trái phép trong dịp Tet Nguyên đán. 
Đấy mạnh kiếm tra công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là tại các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh và khu tập trung đông người; chủ động công tác cứu hộ, cứu nạn 
khi xảy ra các tình huống phức tạp.
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- Phối họp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức 
phân luồng, hướng dẫn giao thông khi du khách về chơi Chợ Viềng Xuân; tăng cường 
tuần tra, kiếm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Có 
giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 
hình mới theo nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý cư trú của công 
dân và người nước ngoài trên địa bàn huyện.

12. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức canh 
gác, bảo vệ các mục tiêu quân sự, quốc phòng theo quy định. Quản lý chặt chẽ vũ khí, 
vật liệu nổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động, tích cực tham 
gia và bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phối họp với 
ƯBND các xã, thị trấn, chú trọng quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và chuẩn 
bị tốt các điều kiện để hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2021.

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học phối họp với Hội cha mẹ 
học sinh và các gia đình quản lý tốt học sinh trong những ngày nghỉ Tet. Giáo dục con em 
thực hiện nghiêm Luật An toàn giao thông và không đốt các loại pháo nổ.

14. Điện lực Vụ Bản: Rà soát kế hoạch cung ứng điện, thực hiện các giải 
pháp đế đảm bảo đủ điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, nhất là 
điện cho bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ bệnh viện, trạm y tế 
các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ do chập điện tại các nơi công cộng, 
khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, khu vui chơi và khu dân cư; chủ 
động xử lý ngay sự cố về điện, đảm bảo việc cấp điện cho nhân dân thông suốt, 
liên tục trong dịp Tet Nguyên đán.

15. Thanh tra huyện, các cơ quan, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn: 
Thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị 
chính đáng của công dân theo thẩm quyền.

16. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trânI. iỊTĩ * • r!Ỉk\ >1
- Phối họp với các.doàn thể ờ. địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 

quà cho các gia đình chíĩTíh sách, người có công với cách mạng; vận động khuyến 
khích các doanh nghiệp, tổ chứctjỉếi nhân phát huy truyền thống tương thân, tương 
ái, trợ giúp người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, cơ 
nhỡ và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho mọi người, 
mọi nhà, ai cũng được đón Tet trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

- Có Kế hoạch phân công lãnh đạo, công chức, viên chức thường trực 24/24 
giờ trong những ngày nghỉ Tet Nguyên đán để giải quyết công việc; tổ chức kiểm 
tra, phòng chống cháy nổ trong cơ quan. Vận động gia đình, nhân dân thực hiện 
nghiêm các quy định của Nhà nước về cấm vận chuyến, tàng trữ và sử dụng các loại 
pháo no, đảm bảo an toàn tài sản Nhà nước, tập thế, công dân và an ninh nông thôn.

- Tố chức làm vệ sinh cơ quan, các công trình công cộng, đường làng, ngõ 
xóm, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan trước, trong và sau Tet, trang trí và 
treo cờ tố quốc trong những ngày Tet.
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- Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, 
các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Không tổ chức đi 
thăm, chúc Tet cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tet cho 
lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân 
công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định 
vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

- Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị, địa phương khẩn trương tập trung ngay 
vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua lao động, 
sản xuất ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các 
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

17. Tổ chức thực hiện:
Đề nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể của huyện 

tăng cường tuyên truyền, phối họp để tổ chức tốt Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để chuẩn bị tốt 

các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tet Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành 
mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Thủ trưởng các cơ quan, ngành, Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn theo chức 
năng và nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 
này, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tình trạng vi 
phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là hiện tượng đốt pháo 
no, tai nạn giao thông tại đơn vị, cơ quan, địa phương. Thường xuyên, kịp thời 
báo cáo về ƯBND huyện (qua Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, thời 
gian gửi báo cáo sẽ có văn bản riêng) J 
Nơi nhận:
-  UBND’ tỉnh Nam Định;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND nuyện;
- Các đ/c Lẩnh đạo UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cua huyện;
- Các cơ quan, đon vị của tỉnh đóng.ừên địa bàn;
- Đặng ủy, ƯBND các xã, thị trân;
- Cổng thống tin điện tử huyền;
- CPVP HU-HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.




