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TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 

Số: 23/SNN-VP 

          

 Tuyên Quang, ngày 06 tháng 01 năm 2023 

V/v thực hiện một số nhiệm vụ 

 trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

 

 
 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 117/CT-BNN-VP ngày 06/01/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Văn bản số 

1806-CV/TU ngày 21/12/2022 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động nhân dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh, vui 

tươi và tiết kiệm, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập 

trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm đến cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động các yêu cầu tại Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Chỉ thị số 117/CT-BNN-VP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

2. Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm; 

quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của cơ quan đơn vị; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời 

gia đình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cơ 

quan, đơn vị, các Trạm, chốt kiểm lâm vùng sâu, vùng xa để đảm bảo mọi 

người, mọi gia đình đều được vui xuân, đón Tết đầm ấm. Tổ chức chúc Tết tại 

cơ quan, đơn vị với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an  toàn 

và đúng quy định. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên; không biếu, tặng quà 

Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức; không tham dự lễ chùa, lễ hội trong giờ 

làm việc nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, 

phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định. 

3. Các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trực Tết để xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc, tình huống 

phát sinh. Triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, 

vật nuôi; đặc biệt là công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; điều tiết 

nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Kịp thời 

nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc ùn tắc, 

trì trệ. 
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Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN, 

ngày 23/12/2022 về tổ chức ‟Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp 

Xuân Quý Mão và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2023; Chỉ 

thị số 7473/CT-BNN-TY ngày 06/11/2022 về việc tăng cường công  tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023; Kế 

hoạch số 1637/KH-BCĐTƯATTP ngày 05/12/2022 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; Quyết 

địnhsố 458/QĐ-CN-MTCN ngày  08/12/2022 về Hướng dẫn phòng, chống đói,  

rét cho vật nuôi; văn bản số 845/CN-MTCN ngày 29/9/2022 gửi các địa 

phương phối hợp, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia 

súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân năm 2022-2023. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các 

cơ quan, đơn vị khẩn trương tập trung vào triển khai công việc. Báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết về Phòng Kế hoạch - Tài chính để 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

4. Chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; chủ 

động kiểm tra các thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy của đơn vị để đảm 

bảo an toàn cho công tác PCCC tại chỗ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người 

thân và gia đình không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ trái phép, 

không tham gia các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc, đảm bảo chấp hành 

pháp luật và an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết.  

5. Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm 

vụ tại Văn bản này. Xây dựng lịch trực đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cơ quan 

trong những ngày nghỉ Tết và dự kiến phân công các đồng chí Lãnh đạo Sở, các 

đơn vị trực thuộc dự phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 với các huyện, 

thành phố.  

Các cơ quan, đơn vị trong khuôn viên cử cán bộ tham gia trực đảm bảo an 

ninh trật tự khuôn viên cơ quan Sở, mỗi đơn vị cử ít nhất 04 người trở lên (danh 

sách gửi về Văn phòng Sở trong ngày 10/01/2023). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

  

Nguyễn Công Hàm 

- Như trên; (thực hiện) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  
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