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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức trực và báo cáo tình
hình dịp tết Nguyên đán
Canh Tý 2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
Thực hiện Công văn số 1387/UBND-TH ngày 28/12/2019 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên
đán Canh Tý 2020; Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo
thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc về thời gian nghỉ Tết âm lịch Canh Tý 2020.
Đơn vị bố trí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực cơ
quan đầy đủ, nghiêm túc để giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị, đảm
bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và giải quyết kịp thời các công
việc phát sinh. Báo cáo Sở Y tế danh sách trực Tết của đơn vị để theo dõi.
2. Nội dung, thời hạn báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán
Canh Tý 2020:
a) Về nội dung:
- Tình hình an ninh trật tự trong đơn vị, công tác phòng cháy, chữa cháy;
sử dụng trái phép các loại pháo, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ
trợ.
- Tình hình lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động trong dịp Tết (có số liệu, dẫn chứng);
- Kết quả tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chăm lo Tết cho các gia
đình chính sách, hộ nghèo,... (nêu rõ số lượng từng loại đối tượng và định mức
hỗ trợ cụ thể).
- Tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết (các hoạt động thể thao,
văn hóa, văn nghệ…).
- Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị và trong
nhân dân (tặng quà, biếu xén, dùng xe công đi lễ hội, đền, chùa…).
- Công tác chuẩn bị, kết quả tổ chức Tết trồng cây, vệ sinh môi trường
trong đơn vị.
- Công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
ngộ độc thực phẩm; công tác trực, khám chữa bệnh.
- Công tác trực Tết, trực giải quyết công việc cho doanh nghiệp, tổ chức,
công dân.
- Những vụ việc phát sinh và những vấn đề khác.

- Đề xuất, kiến nghị những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo điều
hành sau Tết.
b) Thời gian gửi báo cáo:
- Báo cáo theo các nội dung tại điểm a nêu trên gửi Sở Y tế trước 12 giờ
ngày 23/01/2020 .
- Từ ngày 24/01/2020 đến 27/01/2020: Báo cáo ngay những vấn đề, vụ
việc nổi cộm phát sinh (nếu có) gửi Sở Y tế và báo cáo qua số điện thoại: 0949
056 458.
- Báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong tết Nguyên đán theo nội dung tại
Điểm a nêu trên tính đến ngày 28/01/2019, gửi báo cáo đến Sở Y tế trước 12
giờ, ngày 28/01/2020 (tức ngày mùng 4 Tết).
c) Phương thức gửi báo cáo:
Gửi báo cáo qua thư điện tử theo địa chỉ: hoangvantuls@gmail.com hoặc
hvantu@langson.gov.vn
Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bộ phận liên quan nghiêm
túc thực hiện trên./.
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