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CHỈ THỊ 

Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ  

sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

  

Năm 2020 đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là tác động, 

ảnh hưởng nghiêm trọng trên nhiều mặt của đại dịch Covid-19 và lũ lụt lịch sử 

tháng 10, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính  trị, các 

doanh nghiệp và Nhân dân, thị xã đã đạt được những kết quả quan trọng trên các 

lĩnh vực, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch 

bệnh, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả lũ lụt; 

bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. 

Để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021, 

thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tại Chỉ thị số 04/CT-UBND 

ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 

sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu 

các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện 

ngay các công việc sau đây:  

1. Các phòng, ban, ngành, các xã, phường tiếp tục quán triệt và thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thị xã. Đặc biệt, tập trung 

chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, 

trường học, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, các hoạt động tập trung 

đông người sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.  

2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp thị xã và các đơn vị trực thuộc 

UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường; các doanh nghiệp đề cao trách 

nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới; tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Kế hoạch 

hành động của UBND thị xã thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh, 

HĐND thị xã về phát t riển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2021 và Chương trình công tác năm 2021 của UBND thị xã; xây dưṇg lô ̣trình, kế 

hoạch triển khai , có giải pháp cu ̣thể đối với từng nhiệm vụ , chương trình, đề án 

ngay từ đầu năm để th ực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đa ̃

đề ra; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa 

phương; chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc 
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ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong điều kiện 

dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp. 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những 

ngày nghỉ Tết, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết; 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của người 

dân và doanh nghiệp. 

3. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương 

- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân và vụ Xuân 2021; tập trung công 

tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; tập trung chỉ đạo công tác tái đàn; chú trọng 

công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu 

Phi, cúm gia cầm; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động ngư dân vươn khơi, bám 

biển; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới năm 2021 để kịp thời triển khai thực hiện. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đối 

với các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở.  

- Tập trung xây dựng kế hoạch “Trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” do 

Thủ tướng Chính phủ  phát động; tranh thủ mọi điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy 

mạnh công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức phát động trồng cây tại các 

địa phương sau Tết Nguyên đán. 

- Triển khai kế hoạch của UBND thị xã thực hiện Chương trình hành động số 

03-CTr/ThU ngày 09/10/2020 của Thị ủy Ba Đồn về phát triển thương mại - dịch 

vụ trên địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2020-2025; tham mưu cho UBND thị xã 

xây dựng một số quy định về chính sách hỗ trợ phát triển thương mại – dịch vụ 

trên địa bàn, phù hợp với điều kiện phát triển của thị xã. 

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 

„„Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam‟‟, “Hàng Việt Nam chinh phục 

người Việt Nam”. 

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường tập trung hoàn chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021; nghiên cứu, tham mưu 

UBND thị xã thực hiện đúng các quy định về pháp luật đất đai và môi trường; 

tham mưu UBND thị xã thực hiện thu hồi đất theo thẩm quyền và hướng dẫn nhà 

đầu tư thực hiện thủ tục thuê đất, giao đất để triển khai các dự án; hướng dẫn và 

kiểm tra việc chấp hành cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa 

phương liên quan chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

tại các trường học; chủ động xây dựng kế hoạch học tập năm học 2020-2021 đảm 
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bảo yêu cầu trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp trên địa 

bàn. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội sau dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác 

quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo thuần phong mỹ tục tại các đền, chùa, di tích 

lịch sử , nơi tụ tập đông người, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các lễ hội gây phản 

cảm, có tính bạo lực, trục lợi …Chuẩn bị tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, thị xã năm 2021.  

7. Phòng Y tế tập trung ưu tiên việc phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân sau Tết, bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn 

thực phẩm, quản lý chặt chẽ an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống. 

8. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, nắm chắc tình hình 

đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp sau dịp Tết 

Nguyên đán để có phương án chỉ đạo, điều hành; 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 hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân ở các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, 

bão, lũ, lụt, người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19….   

9. Phòng Nội vụ phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ động tham 

mưu Ủy ban bầu cử thị xã các nội dung chuẩn bị, tổ chức công tác bầu cử theo 

đúng quy định. 

10. Công an thị xã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng sau Tết, nhất là 

trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt 

chú trọng tình hình an ninh trật tự tại những địa bàn phức tạp về tôn giáo, những 

địa phương có khiếu kiện, khiếu nại. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về sản 

xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép. Tăng cường tuần 

tra, kiểm soát giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý xe quá tải, quá khổ. 

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tích cực tham gia và bảo đảm an 

toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quản lý tốt khu cách ly trên địa bàn 

thị xã. 

11. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh -  

Truyền hình thị xã và các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chính 

xác, kịp thời về tình hình dịch Covid-19; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên 
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truyền cho công tác bầu cử; phản ánh kịp thời và ngăn chặn thông tin xấu, độc trên 

mạng. 

12. Văn phòng HĐND và UBND thị xã tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu 

UBND thị xã đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch UBND thị xã giao nhưng còn vướng mắc, tồn đọng. 

13. Các công ty, doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân tiếp 

tục phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu 

đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống 

dịch hiệu quả. Các phòng, ban, đơn vị, địa phương phải luôn đồng hành, sát cánh 

cùng các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoạt động và 

phát triển. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể 

phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên 

chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của năm 2021.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế 

- xã hội năm 2021 đã đề ra. 

  

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Thị ủy;      (để b/c) 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ VN thị xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND thị xã;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Minh Thọ 
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