ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 29 /UBND-VP

Phú An, ngày

tháng 02 năm 2021

V/v báo cáo bổ sung tình hình
Tết Nguyên đán Tân Sửu -2021.
Kính gửi:
- Trạm y tế xã;
- Công an xã;
- Các chức danh công chức xã;
Thực hiện Công văn số 184/UBND-VP ngày 02/02/2021 của UBND huyện
Đak Pơ về việc báo cáo tình hình báo cáo bổ sung tình hình Tết Nguyên đán Tân
Sửu -2021. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:
1.Công chức Văn hóa -Xã hội (Phụ trách lĩnh vực LĐTB*XH):
- Công tác chăm lo Tết cho nhân dân theo chủ trương “Mọi người, mọi nhà
đều được vui xuân đón tết, đón xuân”, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các gia đình
chính sách, chăm lo cho người nghèo (việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ từ nguồn
ngân sách và các nguồn khác…).
2. Công chức Văn hóa - Xã hội (Phụ trách Văn hóa-Thông tin):
- Báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tổ chức các lễ
hội truyền thống và các hoạt đông vui chơi trong dịp tết.
- Công tác tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm thông tin liên lạc
trong dịp tết.
- Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.
3. Trạm y tế:
- Công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19; khám chữa bệnh,
phục vụ nhân dân.
4. Công chức Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng và Môi trường:
- Việc tổ chức tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm.
5. Công an xã:
- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và tệ
nạn xã hội; phòng, chống vận chuyển sử dụng trái phép chất nổ....
6. Yêu cầu các đơn vị, các chức danh công chức báo cáo tình hình trước và
trong dịp Tết (đến ngày Mùng 1 Tết) gửi về UBND xã (qua công chức Văn phòngThống kê xã), trước 15 giờ ngày 12/01/2021 (Chiều ngày Mùng 1 Tết Tân Sửu)
để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
7. Đối với các chế độ báo cáo khác trong dịp Tết, yêu cầu thực hiện theo
Công văn số 14/UBND-VP ngày 26/01/2021 của UBND xã (trong đó, báo cáo
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tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán và đề xuất những công việc
trọng tâm cần triển khai sau Tết, gửi UBND xã trước 8 giờ ngày 14/02/2021 (sáng
ngày mùng 2 Tết Tân Sửu))
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các chức danh công chức xã triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như kính gửi;
CHỦ TỊCH
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- UBMTTQVN xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã
- Lưu VT, VPTK.

Đinh Thị Minh Trí

