UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 64 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ
sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh;
- Cơ quan chuyên môn và cơ quan thuộc UBND Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.
Trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp, các
ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt
nhiệm vụ phục vụ, chăm lo Tết cho người dân theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh
ủy, UBND Tỉnh. Từ đó, người dân Đồng Tháp đã đón Tết trong không khí sum
vầy, vui tươi, an toàn.
UBND Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các sở, ngành Tỉnh, địa
phương, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trong
dịp Tết, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã thực hiện nhiệm vụ
giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân
trên địa bàn tỉnh; các bác sĩ, nhân viên y tế ngày đêm trực cấp cứu, điều trị,
chăm sóc người bệnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực, làm
nhiệm vụ trong dịp Tết; cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm
chung tay chăm lo Tết cùng địa phương.
Tuy nhiên, trong dịp Tết, tội phạm về trật tự xã hội, hiện tượng tàng trữ,
đốt pháo nổ trái phép tại một số địa phương, số vụ tai nạn giao thông vẫn còn
tăng cao so với cùng kỳ năm 2021; tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3
còn chậm so với yêu cầu. Các ngành, địa phương cần rà soát, rút kinh nghiệm,
chấn chỉnh và tiếp tục có giải pháp kịp thời, hiệu quả.
UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ngành Tỉnh và UBND huyện, thành phố quán
triệt, triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết các công việc
sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Tỉnh và
Chủ tịch UBND huyện, thành phố nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, triển
khai ngay các công việc sau những ngày nghỉ Tết với tinh thần quyết tâm, tập
trung thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo mục
tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong
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từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; chịu trách nhiệm trước UBND
Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh về các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được
phân công phụ trách, phấn đấu đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu đã
đề ra của năm 2022.
Kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ
sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng kích
hoạt các yếu tố tạo động lực phát triển như: phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy
khởi nghiệp; triển khai các dự án đầu tư; đẩy mạnh triển khai kế hoạch đầu tư
công và giải ngân vốn đầu tư, bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp theo kế
hoạch...
2. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính,
kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau kỳ
nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư
của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân. Tuyệt đối không tổ chức
liên hoan đầu năm, gây ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát 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 tốt dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; tổ chức "Tết trồng cây" thiết thực,
hiệu quả, gắn với kế hoạch trồng rừng và bảo vệ rừng.
4. Sở Công Thương tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay sau kỳ
nghỉ Tết, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, kết nối tiêu thụ.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND huyện,
thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh khối Mầm non, Tiểu học và lớp
6, 7, 8, 10, 11 trở lại trường học tập theo chủ trương của UBND Tỉnh tại Công
văn số 53/UBND-THVX ngày 27 tháng 01 năm 2022.
6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa
phương theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ
Tết, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, để có biện pháp hỗ trợ cho doanh
nghiệp kịp thời hoạt động ổn định.
7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố huy động các lực
lượng tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
đủ liều cơ bản cho người dân từ đủ 12 tuổi trở lên; tiêm liều bổ sung, liều nhắc
lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tất cả người dân
thuộc diện tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay khi đủ điều
kiện.
8. Công an Tỉnh 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, vi phạm pháp luật
và tệ nạn xã hội, nhất là "tín dụng đen", siết nợ, đòi nợ thuê, cờ bạc… Tăng
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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.
9. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với các địa phương thực hiện tốt
công tác tuyển quân theo kế hoạch, đặc biệt phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19.
10. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
định hướng các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất
là về thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, khích lệ, động viên Nhân dân trong
Tỉnh 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 2022.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động người dân, đoàn
viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ
năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Chuyên viên VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Phong).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thiện Nghĩa

