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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Lai Châu, ngày          tháng        năm 2021 

 

     

    Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 267/VPCP-TH ngày 12/01/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021. Để đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ sự chỉ đạo, điều hành 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức trực 

và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 như sau: 

1. Tổ chức trực Tết: 

- Phân công lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực 

trong những ngày nghỉ Tết để chủ động xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo 

kịp thời những vấn đề nổi cộm thuộc các ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

- Lập danh sách lãnh đạo trực Tết (theo mẫu kèm theo), gửi UBND tỉnh 

trước ngày 20/01/2021. 

2. Chế độ báo cáo trong dịp Tết: 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh báo cáo nhanh tình hình từng 

ngày trong dịp nghỉ Tết từ ngày 10 tháng 02 năm 2021 đến ngày 16 tháng 02 

năm 2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày mùng 05 tháng 

Giêng năm Tân Sửu), gửi hỏa tốc đến UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) 

trước 14 giờ 00 hàng ngày. 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm 

tình hình, báo cáo kịp thời về những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có), báo cáo 

tổng hợp tình hình trước, trong Tết, đồng thời đề xuất những công việc trọng tâm 

cần tập trung chỉ đạo, điều hành sau Tết thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, 

gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước 17 giờ ngày 15 tháng 02 năm 

2021 (tức ngày mùng 04 Tết). 



Nội dung báo cáo tập trung vào các vấn đề sau: Tình hình an ninh chính 

trị; trật tự an toàn xã hội; tình hình biên giới; công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác phòng chống 

cháy, nổ; tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ Tết; công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; công tác chăm sóc sức 

khỏe Nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch, lễ hội trong dịp Tết; tình hình sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết. 

3. Phương thức gửi danh sách trực Tết và báo cáo: Theo đường công văn 

hỏa tốc (hoặc gửi qua số fax: 02133.876.356) và gửi kèm văn bản điện tử qua địa 

chỉ thư điện tử: vpub@laichau.gov.vn  

4. Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo của UBND tỉnh tổng hợp tình 

hình trước, trong Tết gửi Văn phòng Chính phủ trước 11 giờ ngày 16 tháng 02 

năm 2021 (tức ngày mùng 05 Tết). 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên,  

CB, HC, QT; 

- Lưu: VT, Th8. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Tiến Dũng  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vpub@laichau.gov.vn


Tên cơ quan, địa phương ... 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021 

(Kèm theo Công văn số      /UBND-TH ngày    tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT Ngày tháng Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

1 
10/02/2021 

(29 tháng Chạp) 

   

2 
11/02/2021 

(30 tháng Chạp) 

   

3 
12/02/2021 

(mùng 1 Tết) 

   

4 
13/02/2021 

(mùng 2 Tết) 

   

5 
14/02/2021 

(mùng 3 Tết) 

   

6 
15/02/2021 

(mùng 4 Tết) 

   

7 
16/02/2021 

(mùng 5 Tết) 
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