
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /SNN-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 
V/v quán triệt và triển khai một số 

nhiệm vụ cấp bách trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

 

 
 

Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 103-CV/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh 

ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp 

bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung triển khai thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc: 

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 48-

CT/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết 

năm  2021; Công điện số 1711/CĐ-TTg, ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021. 

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021 từng lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị. 

Thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2021 về “Siết chặt kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, Tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng 

theo kế hoạch năm 2021. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung giải ngân, 

thanh toán, quyết toán các dự án, không để tồn đọng vốn. Đôn đốc thực hiện các 

chương trình, dự án ngay sau thời gian nghỉ Tết. 

Người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, chịu trách nhiệm 

trước Ban Lãnh đạo Sở nếu để xảy ra vi phạm, nhất là trong bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, phòng chống pháo, cháy nổ. 

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán 

Tân Sửu vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, 

thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị; Đảm bảo 

trật tự nội vụ, môi trường sạch đẹp, khang trang trong dịp Tết tại các cơ quan, 
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đơn vị; Đảo đảm an toàn thông tin, an toàn PCCC trước, trong và sau Tết 

nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

 Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, 

của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các 

đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; 

thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho Lãnh đạo các cấp dưới 

mọi hình thức; Công chức, viên chức, người lao động không đi lễ hội trong giờ 

hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; 

nghiêm cấm sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy 

định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi; Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình 

chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai.  

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp thực hiện các thủ tục hành 

chính cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân phải bố trí lịch làm việc phù hợp, 

không được để công việc ách tắc trong dịp Tết. 

Phân công trực Tết, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp xảy ra; thực 

hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong thời gian trước, trong, sau Tết và trở 

lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:  

2.1. Phòng Kế hoạch tài chính: 

Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tham mưu chỉ đạo phát động phong trào 

và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy 

lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn đầu Xuân 

Tân Sửu năm 2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh, sáng kiến “trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của 

Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức kiểm tra công tác 

chuẩn bị và tham dự Lễ phát động ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021 tại các 

huyện và thành phố. 

Tham mưu hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển nông 

nghiệp, nông thôn năm 2021. 

2.2. Phòng Thủy sản - Kỹ thuật tổng hợp: Chủ động tham mưu chỉ đạo 

hướng dẫn các huyện, thành phố chuẩn bị các về điều kiện cơ cấu cây trồng phù 

hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời vụ, cung ứng 

các loại giống, vật tư nông nghiệp, nhất là các sản phẩm thiết yếu trong dịp tết 

Nguyên đán. 

2.3. Thanh tra Sở:  Tổ chức công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh điểm nóng trước, trong và sau Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết nguyên đán Tân sửu; thực hiện đồng 

bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng. 

2.4. Phòng Quản lý xây dựng công trình: Chủ động tham mưu chỉ đạo 

các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung giải ngân, thanh toán, quyết toán các 
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dự án, không để tồn đọng vốn. Đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án ngay 

sau thời gian nghỉ Tết. 

2.5. Văn phòng Sở: Tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg  

ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết 

chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt 

phá”; Tham mưu thành lập đoàn, tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối 

với tất cả các đơn vị trực thuộc ngay từ đầu năm. 

2.6. Chi cục Trồng Trọt và BVTV, Trung tâm Khuyến nông: Chủ động 

có các phương án phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, đảm bảo ổn định 

sản xuất, không để tình trạng dịch bệnh lây lan trên diện rộng; tổ chức trực ban 

trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng chống dịch và kịp thời xử lý các vùng 

dịch phát sinh. 

2.7. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Chủ động phối hợp với các huyện, thành 

phố phòng chống rét, dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm vụ Đông - Xuân theo văn bản số 1681/UBND-KT ngày 

23/12/2020 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét và 

dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. 

2.8. Chi cục Kiểm lâm:  

Chủ trì phối hợp với phòng KHTC, tham mưu chỉ đạo phát động phong 

trào và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm 

thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn đầu 

Xuân Tân Sửu năm 2021; Tổng hợp báo cáo chung của Sở về thực hiện “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh 

môi trường, đường giao thông nông thôn đầu Xuân Tân sửu năm 2021 theo yêu 

cầu của UBND tỉnh; Tham mưu thông báo về nguồn cây con giống phục vụ “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu và các điều kiện thực hiện kế 

hoạch trồng rừng năm 2021;  

Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, 

chữa cháy rừng (Kiểm lâm, công an, quân đội); có các phương án bảo đảm lực 

lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối họp các lực 

lượng ứng phó, xử lý các tình huông câp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng. Tăng cường các biện pháp chống chặt phá, khai thác rừng trái 

pháp luật, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong dịp Tết Nguyên đán 2021 và 

trong suốt mùa khô năm 2020-2021. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện và Thành 

phố duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô để kiểm soát chặt 

chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, giảm thiểu nguy cơ, 

phát hiện kịp thời điểm cháy; hướng dẫn khách thăm quan du lịch tại những khu 

vực trọng điểm cháy rừng cao. 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt Kế 

hoạch số: 121/KH-SNN, ngày 22/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về đấu 



4 

 

 

tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, kịp thời tổng hợp thông tin, chủ trì tham mưu 

công tác chỉ đạo của Sở về công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021.  

2.9. Chi cục Thủy lợi: Tăng cường kiểm tra các công trình thủy, đảm bảo 

an toàn hồ, đập, có giải pháp kịp thời khi có sự cố xảy ra; phối hợp với Công ty 

TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi và các huyện, thành phố điều tiết nước 

phục vụ sản xuất đảm bảo thời vụ sản xuất; Tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện, kết quả tổ chức ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi 

trường, đường giao thông nông thôn đầu Xuân Tân Sửu năm 2021; Tổ chức trực 

ban trong dịp Tết để kịp thời cảnh báo và các thiên tai đột xuất xảy ra. 

2.10. Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS: Chủ trì phối hợp với các 

đơn vị có liên quan  thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau, 

quả phục vụ Tết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo chất lượng, 

an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán; 

Tham mưu triển khai hiệu quả Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL về việc tăng 

cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. 

2.11. Ban quản lý Rừng đặc dụng Hữu Liên, Ban quản lý Rừng đặc 

dụng Mẫu Sơn: Tổ chức trực ban trong dịp Tết để chỉ đạo công tác phòng cháy 

rừng, kịp thời cảnh báo và xử lý các tình huống xảy ra. 

2.12. Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh: Đôn đốc các xã đạt 

chuẩn năm 2020 tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới trước Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên trong toàn 

cơ quan; đồng thời chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của 

Tỉnh về các hoạt động trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021./.  
 

 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lý Việt Hưng 
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