
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Số:  1182   /UBND-TH 

V/v thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ 

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

 

 

          Thừa Thiên Huế, ngày  24  tháng 02 năm 2018 

                         Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

    
 

 

 

Thực hiện Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/02/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; nhằm đảm bảo an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, thực hiện 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn toàn tỉnh sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế nêu 

cao tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức 

thực hiện các Quyết định: số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về việc triển khai 

thực hiện triển kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, số 2856/QĐ-UBND 

ngày  08/12/2017 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018 và Kế 

hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết 

01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 

2018; tập trung cao độ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, 

chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của 

UBND tỉnh; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những 

ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của nhân dân. Tuyệt đối không đi 

lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực 

thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm 

việc. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu 

không được cấp có thẩm quyền phân công.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương tập 

trung hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân trong tháng 2 năm 2018; 

phối hợp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vận hành hiệu 

quả các hồ chứa thủy điện, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng; tiếp 

tục các giải pháp khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp 
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pháp; phát huy truyền thống Tết trồng cây, triển khai tốt kế hoạch trồng rừng, tập 

trung bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.  

4. Sở Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ 

nghỉ, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị 

trường, thúc đẩy xuất khẩu.  

5. Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các địa 

phương và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh 

doanh vận tải, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm tải trọng phương tiện, bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông sau Tết và mùa lễ hội; phối hợp với lực lượng chức 

năng kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng kích động, gây rối an ninh trật tự tại 

các trạm thu phí. 

6. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các địa phương đẩy mạnh công 

tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm tiết kiệm, văn minh, lành mạnh; giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp. 

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện 

thông tin về những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch. Nghiêm cấm 

việc thương mại hóa các lễ hội, tổ chức các hoạt động mang tính bạo lực, phản 

cảm. Phối hợp quản lý chặt chẽ các dịch vụ, ngăn chặn tình trạng tăng giá, chèo 

kéo, ép khách tại các điểm du lịch, lễ hội. 

7. Sở Y tế bảo đảm nhân lực, thuốc, trang thiết bị khám, chữa bệnh phục vụ 

Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, 

giám sát an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch, lễ hội; tiếp tục các giải pháp 

phòng chống tác hại của rượu bia. 

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương chủ 

động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các 

khu công nghiệp, không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu hụt lao động. 

9. Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt 

động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về 

trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không đội 

mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định; phân luồng, điều tiết không để xảy ra 

ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên các tuyến trọng điểm; đẩy mạnh phòng chống 

cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng đánh bạc dưới mọi hình thức.  

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo công tác tuyển quân theo kế hoạch; 

phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, 

nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến biên giới, 

an ninh biên giới theo thẩm quyền. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đẩy mạnh thông 

tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công 

tác, học tập; khơi dậy niềm tin trong Nhân dân, nhà đầu tư, động viên toàn xã hội 
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quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2018 ngay từ những ngày đầu năm mới. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và 

thành phố Huế thực hiện nghiêm túc, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP và các CV; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cao 
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