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THÔNG BÁO
Kết luận họp thành viên UBND huyện mở rộng tháng 02/2021
Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện ngày 08/02/2021 UBND
huyện tổ chức phiên họp thành viên UBND huyện mở rộng tháng 02/2021. Dự họp có
đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì cuộc họp, Lãnh đạo
UBND huyện, các thành viên UBND huyện, Lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao
và Truyền thông huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Sơn, Chủ
tịch UBND xã Long Đống. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và các ý kiến tham gia
thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện kết luận
như sau:
Tháng 02/2021 là tháng diễn ra các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, và Lễ
hội xuân Tân Sửu 2021, để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an
toàn, khỏe mạnh, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức
phức tạp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp
luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện theo
phương trâm đã uống rượu bia không lái xe và 5k trong phòng chống dịch bệnh
Covid-19 (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế).
- Dự thảo nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian
diễn ra các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu, đặc biệt là đêm văn nghệ và
tổ chức bắn pháo hoa chào Xuân Tân Sửu năm 2021 (Nội dung tuyên truyền khi chưa
có dịch và cả khi có dịch xảy ra trên địa bàn huyện). Hoàn thành trình Lãnh đạo
UBND huyện phê duyệt nội dung trước 10 giờ ngày 09/02/2021.
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- Phối hợp với UBND thị trấn Bắc Sơn, UBND xã Long Đống tuyên truyền
nhân dân trang trí cảnh quan trước mỗi hộ gia đình để đón xuân Tân Sửu (các hộ dọc
hai bên tuyến đường Quốc lộ 1B).
2. Công an huyện
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm
bảo trật an toàn giao thông; thành lập các chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19
tại khu vực sân trung tâm hành chính huyện tại đêm giao thừa và các hoạt động mừng
đảng, mừng xuân khác trên địa bàn huyện (Kiên quyết không cho người dân không
đeo khẩu trang và đưa phương tiện giao thông vào khu vực trung tâm huyện, nơi tổ
chức đêm văn nghệ và tổ chức bắn pháo hoa chào Xuân Tân Sửu năm 2021).
- Bố trí 01 Lãnh đạo cơ quan làm đầu mối để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
chung trong đêm giao thừa.
3. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức lực lượng, phương án bắn pháo hoa chào đón giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt
đối về mọi mặt; tham mưu phương án tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2021 khi
chuyển từ Sân trung tâm vào Hội trường Trung tâm hành chính huyện theo chỉ đạo tại
Công điện số 31/HĐNVQS-TT ngày 08/02/2021 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.
4. Trung tâm Y tế huyện
- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch Covid-19 xã rà soát các trường hợp người lao động từ vùng dịch trở về địa
phương ăn tết trong thời gian tới, tuyên truyền những trường hợp trên tự cách ly tại
nhà theo quy định.
- Đảm bảo vật tư (Khẩu trang y tế, nước sát khuẩn) và bố trí nhân lực phối hợp
với Công an huyện thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch trong đêm giao thừa tổ
chức văn nghệ và bắn pháo hoa chào Xuân Tân Sửu năm 2021.
- Bố trí một lãnh đạo cơ quan phối hợp với Công an huyện làm đầu mối chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đêm giao thừa.
5. UBND thị trấn Bắc Sơn
- Chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc phối hợp với Công an thị trấn tổ chức
tuần tra, kiểm tra tại địa bàn quản lý về công tác phòng chống dịch và các hành vi sai
phạm về pháo, đặc biệt là trong đêm 30 tết.
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- Chuẩn bị phương án sắp xếp chỗ để xe cho nhân dân đến xem biểu diễn văn
nghệ và bắn pháo hoa chào mừng Xuân Tân Sửu 2021 (Phương án tại Sân vận động
huyện, các trường học).
- Bố trí lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với Công an huyện và các ngành
chức năng tổ chức trực tại các chốt kiểm tra theo phương án bố trí của Công an huyện
tại đêm giao thừa.
6. UBND xã Long Đống
Bố trí lực lượng Dân quân tự vệ phối hợp với Công an huyện và các ngành
chức năng tổ chức trực tại các chốt kiểm tra theo phương án bố trí của Công an huyện
tại đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 (08 người).
7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ động nghiên cứu, lựa chọn cây giống phục vụ Lễ phát động “Tết trồng
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, phát động trồng cây Hoa Đào Xuân Tân Sửu năm 2021
đảm bảo chất lượng.
- Tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn giao các ngành bảo vệ, chăm sóc
cây sau chồng, đảm bảo đạt tỷ lệ sống cao nhất.
8. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tham mưu chỉ đạo đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trước và sau khi kết
thúc chương trình bắn pháo hoa trào Xuân Tân Sửu 2021 và mùa Lễ hội xuân.
9. Phòng Văn hóa và Thông tin
Rà soát thành phần khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội
Cứu quốc quân I (23/02/1941-23/02/2021). Đảm bảo phát hành giấy mời trong ngày
17/02/2021 (tức mùng 06 tháng giêng năm Tân Sửu).
10. Văn phòng HĐND và UBND huyện
Tham mưu chỉ đạo phối hợp với các ngành đảm bảo công tác hậu cần phục vụ
đêm giao thừa sau khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa chào Xuân Tân Sửu 2021.
11. UBND các xã, thị trấn
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Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Y tế
huyện tổ chức tuyên truyền đến người dân khi tham gia đón xem chương trình văn
nghệ và tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa chào Xuân Tân Sửu năm 2021 cần tuân
thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 (người dân phải đeo khẩu trang
và rửa tay sát khuẩn) và đảm bảo an toàn giao thông.
12. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
Căn cứ Chương trình công tác của UBND huyện theo chức năng, nhiệm vụ,
tham mưu triển khai thực hiện. Chỉ đạo quán triệt cán bộ, công chức thuộc đơn vị
thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng,
chống pháo nổ, an toàn giao thông…tổ chức trực tết, nghỉ tết, báo cáo tết theo đúng
quy định; sau kỳ nghỉ Tết chủ động triển khai thực hiện công việc ngay đảm bảo đúng
tiến độ yêu cầu.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương
tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP, CV VP HĐND&UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT.
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