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Thực hiện Văn bản số 567/VPCP-KTTH ngày 22/01/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 

29/12/2020 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm 

vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- Theo ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh đã ban hành các Chỉ thị, Công điện, 

Kế hoạch, Công văn…
1
 cụ thể hóa các nhiệm vụ; chỉ đạo các đơn vị, địa phương 

tập trung, quyết liệt thực hiện, đảm bảo Nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, 

lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; đặc biệt chú trọng việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch covid-19; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người có 

công với cách mạng; đối tượng chính sách xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 

hộ nghèo; các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CỤ THỂ 

1. Công tác đảm bảo y tế 

- Công tác phòng chống dịch covid-19: 

  Chỉ đạo các cơ s  y tế tăng cường thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thực 

hiện nghiêm các quy trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu; 

quản lý, giám sát cách ly y tế; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về 

vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.  

  Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện phòng chống dịch đối với 

chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, vận chuyển, cách ly tại Hà Tĩnh. Duy trì thực 

hiện báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 hàng ngày. 

                                           
1
 Công điện số 32/CĐ-UBND ngày 08/12/2020 về việc 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 2021; Chỉ thị số 13/CT-UBND 

ngày 14/12/2020 về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 10/12/2020 

về thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021, Văn bản số 70/UBND-NL5 ngày 06/01/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Văn bản số 399/UBND-NL5 ngày 20/01/2021 triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết 

trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng … 



  Toàn tỉnh đã chuẩn bị 16 cơ s  cách ly, số lượng dự kiến cách ly hơn 

5.000 người; trong đó cấp tỉnh có 06 cơ s  với số lượng dự kiến 3.100, hiện còn 

khả năng tiếp nhận cách ly cho hơn 1.100 người. 

  Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh đã ban hành Văn bản số 04-CV/BCĐ ngày 

28/01/2021 về việc thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trước diễn biến mới. 

- Chỉ đạo các cơ s  khám chữa bệnh duy trì hoạt động bình thường, trực 

cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng đủ lượng máu, dịch truyền, thuốc, vật tư y 

tế hóa chất để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. 

2. Công tác đảm bảo cung - cầu hàng hoá và phòng chống buôn lậu, 

gian lận thương mại 

2.1. Công tác đảm bảo cung cầu hàng hóa 

Nhằm đảm bảo cung cầu hàng hóa và ổn định giá cả thị trường trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng thiết yếu, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 10/12/2020 về thực hiện các giải pháp 

bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021.  

- Tính đến hết tháng 01/2021, lượng hàng hóa thiết yếu dự trữ phục vụ 

Tết (tính cho 2 tháng trước, trong và sau Tết) trên địa bàn tỉnh: 6.500 tấn gạo các 

loại, 2.650 tấn thực phẩm tươi sống, 720 lít dầu ăn, 480 tấn đường, 750 tấn rau 

củ quả, 4.500 tấn thực phẩm công nghiệp.  

- Đến nay, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch khai thác tăng lượng 

hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tăng trung bình từ 7% đến 25% so với nhu cầu 

hàng hóa thường ngày, nguồn cung các mặt hàng dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân dịp Tết; đồng thời, tăng cường tổ chức các chuyến 

đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa để cung ứng sớm và đầy đủ cho 

người dân với giá cả hợp lý, hàng hóa đảm bảo nguồn gốc, chất lượng. Bên cạnh 

đó, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì, thực hiện phương án đảm bảo nhu yếu 

phẩm để sẵn sàng ứng phó với dịch covid-19. Ước tính tổng giá trị hàng hóa 

phục vụ Tết trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, tương đương so với 

cùng kỳ năm 2020. Giá cả hàng hóa thiết yếu đến ngày 26/01/2021 trên địa bàn 

tỉnh ổn định, không có biến động bất thường. 

- Các đơn vị cung cấp điện, nước, bưu chính, viễn thông, vận tải... đã xây 

dựng phương án đảm bảo cung cấp dịch vụ thường xuyên, liên tục, kịp thời, ổn 

định, an toàn phục vụ trước, trong và sau Tết cho nhân dân, doanh nghiệp và 

đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

2.2. Công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-BCĐ ngày 

29/12/2020 về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; chỉ đạo các lực lượng 

chức năng chủ động bố trí lực lượng và phân công trực, đảm bảo quân số trực 



24/24 giờ để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu tại địa bàn 

mình quản lý; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng và các vụ việc nghiêm 

trọng, nổi cộm trong địa bàn quản lý. 

Kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xử lý vi phạm 

trong tháng 01/2021 như sau: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên 

giới 195 vụ; gian lận thương mại 242 vụ (tăng 65% so với tháng trước); xử lý vi 

phạm 350 vụ (tăng 105% so với tháng trước); số tiền phạt vi phạm hành chính: 

981,5 triệu đồng; số tiền phạt bổ sung, truy thu thuế: 1.871 triệu đồng (tăng 80% 

so với tháng trước); xử lý hình sự: 56/74 đối tượng.  

3. Tình hình đảm bảo đời sống nhân dân 

3.1. Tình hình thực hiện chính sách, thăm hỏi, tặng quà các đối 

tượng, đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết 

- Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng 

bảo trợ xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời. 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã chi 

trả trợ cấp một lần cho 330 người, kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng; trợ cấp ưu đãi tháng 

01, tháng 02/2021 cho hơn 42.000 người có công, kinh phí hơn 145 tỷ đồng; chi 

trả trợ cấp trên 62.000 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí trên 25 tỷ đồng. 

- Đến ngày 28/01/2021, toàn tỉnh đã tặng 110.099 suất quà với tổng số 

tiền 29.821.000 ngàn đồng; cụ thể như sau: 

+ Phân theo nguồn ngân sách: Ngân sách Trung ương: 52.367 suất, kinh 

phí 15.973.500 ngàn đồng; Ngân sách tỉnh: 55.207 suất, kinh phí 11.592 ngàn 

đồng; Ngân sách cấp huyện: 249 suất, kinh phí 1.261 ngàn đồng; Nguồn xã hội 

hóa: 2.276 suất, kinh phí 994.200 ngàn đồng. 

+ Phân theo nhóm đối tượng: Người có công: 80.803 suất quà (21.736 

ngàn đồng); hộ nghèo: 2.052 suất quà (937.200 ngàn đồng); người cao tuổi: 

chúc thọ, mừng thọ 21.479 người số tiền 5.695.450 ngàn đồng; trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn: 884 suất quà (231.500 ngàn đồng); đối tượng bảo trợ xã hội và 

các đối tượng khác: 4.881 suất quà (1.220.250 ngàn đồng) 

- Hỗ trợ lương thực: Chỉ đạo các địa phương rà soát và tổng hợp, báo cáo 

đề xuất nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2021; 

qua rà soát của các địa phương, 12/13 địa phương không có nhu cầu hỗ trợ 

lương thực. Riêng huyện Hương Khê đề nghị cấp kinh phí từ nguồn đảm bảo xã 

hội để hỗ trợ 9.405 kg gạo cho 60 hộ (209 khẩu). 

3.2. Tình hình tiền lương, tiền thưởng của công nhân, người lao động 

dịp Tết Tân Sửu 2021 

Theo số liệu khảo sát tại 949 doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh 

nghiệp trên địa bàn, tình hình cụ thể như sau: 

- Không có doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; 

có 01 doanh nghiệp nợ lương của 30 người lao động, với số tiền 642.840.000 

đồng.  



- Mức tiền lương bình quân của người lao động làm việc trong doanh 

nghiệp có vốn nhà nước là: 6.738.000 đồng/người/tháng (giảm gần 1 triệu đồng 

so với năm 2019), tiền lương bình quân của người lao động làm việc trong 

doanh nghiệp FDI là: 10.500.000 đồng/người/tháng (tăng 588.000 đồng so với 

năm 2019); tiền lương bình quân của người lao động làm việc trong doanh 

nghiệp dân doanh và doanh nghiệp thuộc các loại hình khác: 4.578.000 

đồng/người/tháng (giảm 483.000 đồng so với năm 2019). 

- Mức tiền thư ng Tết Nguyên đán (theo số liệu báo cáo của 740 DN).  

  Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thư ng 

bình quân: 2.900.000 đồng/người; mức thư ng cao nhất: 10.000.000 

đồng/người; mức thư ng thấp nhất: 2.000.000 đồng/người 

  Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước:  Mức thư ng 

bình quân: 9.140.000 đồng/người; mức thư ng cao nhất: 22.000.000 

đồng/người; mức thư ng thấp nhất: 2.000.000 đồng/người. 

  Doanh nghiệp dân doanh: Mức thư ng bình quân: 5.500.000 

đồng/người; mức thư ng cao nhất: 25.000.000 đồng/người; mức thư ng thấp 

nhất: 1.000.000 đồng/người  

  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Mức thư ng bình quân: 

5.500.000 đồng/người; Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà 

Tĩnh dự kiến mức thư ng là 2,5 lần tiền lương cơ bản của người lao động. 

3.3. Tình hình hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do 

thiên tai có khó khăn về nhà ở 

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp huyện 

tổ chức thẩm định và đề xuất thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà   kiên cố cho người 

có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hư ng do thiên tai với số lượng như sau: 

- Tổng số nhà đề nghị hỗ trợ làm mới và sửa chữa: 2.757 nhà, trong đó: 

  Nhà làm mới: 2.187 nhà (hộ người có công: 721 nhà; hộ nghèo: 801 

nhà; hộ có hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị thiệt hại do thiên tai: 665 nhà) 

  Nhà sửa chữa: 570 nhà (hộ người có công 240 nhà; hộ nghèo 217 nhà; 

hộ có hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị thiệt hại do thiên tai gây ra: 113 nhà) 

- Đối tượng ưu tiên hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố cho các hộ dân thực 

hiện trong  đợt 1: 1.067 nhà, tổng số tiền 73,53 tỷ đồng: 

  Nhà làm mới: 960 nhà, số tiền: 70,24 tỷ đồng, trong đó: hộ người có 

công 372 nhà (nhà vượt lũ 70 nhà); hộ nghèo 361 nhà (nhà vượt lũ 54 nhà); hộ 

có nhà bị thiệt hại do thiên tai gây ra 227 nhà. 

  Nhà sửa chữa: 107 nhà, số tiền: 3,29 tỷ đồng, trong đó: hộ người có 

công 52 nhà (nhà vượt lũ 5 nhà); hộ nghèo 41 nhà (nhà vượt lũ 4 nhà); hộ có nhà 

bị thiệt hại do thiên tai gây ra 14 nhà. 



b) Kết quả kh i công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng và kiên cố hóa 

nhà   cho các hộ dân 

- Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ: đã kh i công xây dựng 

10 nhà với tổng số tiền 20 tỷ đồng 

- Nhà   cho hộ dân: Kh i công xây dựng 114 nhà. 

4. Đảm bảo giao thông vận tải 

Ngành Giao thông Vận tải đã xây dựng Kế hoạch vận chuyển hành 

khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Tân Sửu năm 

2021. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm việc kê khai giá 

cước, niêm yết giá cước, niêm yết chất lượng dịch vụ, số điện thoại doanh 

nghiệp tại bến xe và trên xe theo quy định; không thu giá vé cao hơn giá đơn vị 

đã kê khai, niêm yết, đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải. 

Quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cao nhất. Yêu cầu tất cả hành 

khách đi trên phương tiện giao thông công cộng, lái xe và người phục vụ trên xe 

phải thực hiện đeo khẩu trang tại bến xe và trên phương tiện giao thông công 

cộng trong suốt thời gian di chuyển, từ chối phục vụ đối với các hành khách 

không thực hiện 5K phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y 

tế. 

5. Tình hình sản xuất nông nghiệp 

5.1. Về chỉ đạo sản xuất, phòng chống sâu bệnh, phòng chống rét cho 

cây trồng 

- Đối với vụ Đông 2020: Kết quả đến ngày 26/01/2021, toàn tỉnh đã gieo 

trỉa được 11.353/10.831 ha KH đạt 104,8% KH
2
. 

- Đối với sản xuất vụ Xuân 2021: 

Ban hành Quyết định số 4441/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 về việc phân 

bổ hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia; theo đó Hà Tĩnh được hỗ trợ 

500 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô, 10 tấn hạt giống rau.  

Ban hành Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 29/12/2020 về việc chủ 

động phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thủy 

sản. 

+ Cây lúa: Đến ngày 27/01/2021, tổng diện tích gieo, cấy toàn tỉnh 

39.086,5 ha/59.050 ha đạt 66,2% KH
3
. 

+ Cây trồng cạn: Ngô: 1.740ha/4.210ha đạt 41,3% KH; Lạc: 417ha/ 

11.111ha đạt 3,8% KH; Rau các loại: 529ha/5.277ha đạt 10,0% KH; Khoai 

61ha/1.651ha đạt 3,7% KH. 

5.2. Về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và nuôi trồng 

thủy sản 

                                           
2
 Ngô lấy hạt: 4.462/3.036 ha đạt 147% KH; Ngô sinh khối: 1.218/2.046 ha đạt 59,5% KH; Rau các loại 

4.370/4.328 ha đạt 101,0% KH; Khoai: 1.304/1422 ha đạt 91,7% KH 
3
 Diện tích mạ đã bắc toàn tỉnh 608 ha giai đoạn 2- 4 lá, tập trung các giống P6, HT1, Nếp, Nhị ưu 838, Thái 

Xuyên 111… đã xuống cấy 1.867 ha ; Diện tích gieo thẳng 37.220 ha giai đoạn mũi chông - 3 lá, các giống P6, 

HT1, Nếp, DQ11, Thái Xuyên 111, ADI168… Vụ Xuân 2021, các địa phương cơ bản chấp hành đúng lịch thời 

vụ, kết thúc gieo cấy trước 5/02/2021. 



- Ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 22/01/2021 về chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Kế hoạch số 19/KH-UBND 

ngày 22/01/2021 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 

2021.  

- Tình hình dịch bệnh: 

+ Dịch tả lợn Châu Phi: Đến ngày 26/01/2021 trên địa bàn tỉnh tổng số 

lợn bị ốm chết, buộc tiêu hủy chưa qua 21 ngày là 225 con, trọng lượng 9.769 

kg của 36 hộ thuộc 26 thôn tại 9 xã của 5 huyện, thành phố, thị xã  

+ Bệnh Viêm da nỗi cục trên trâu bò: Đến ngày 27/01/2021 tổng số gia 

súc mắc bệnh chưa quan 21 ngày 357 con bò của 283 hộ thuộc 63 thôn tại 17 xã; 

trong đó đã tiến hành tiêu hủy 27 con bò khối lượng 3.298,5 kg. 

+ Dịch bệnh thủy sản: không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm 

5.3. Về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và triển 

khai thực hiện Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021 

- Ban hành Văn bản số 70/UBND-NL5 ngày 06/01/2021 về việc tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

- Ban hành Văn bản số 399/UBND-NL5, ngày 20/01/2021 triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng 

ngay từ đầu năm 2021; trong đó yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kế 

hoạch “Tết trồng cây” dịp Xuân Tân Sửu năm với chỉ tiêu trồng cây xanh cao 

hơn 1,5 lần so với năm 2020. Hiện đã có 6 địa phương xây dựng kế hoạch và dự 

kiến thời gian tổ chức lễ phát động. 

5.4. Về công tác ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng và chỉ đạo 

tưới phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021 

- Ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/11/2020 về việc tổ chức ra 

quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2021.  

- Toàn tỉnh đã nạo vét và sửa chữa kênh mương cứng được 2.949 km 

kênh mương các loại, kiên cố được 5 km kênh mương, sửa chữa được 131 công 

trình đầu mối hồ đập, 1.143 cống tưới tiêu và 172 trạm bơm. Khối lượng: Đất 

đào đắp: 709.517 m
3
; đá xây: 301 m

3
; bê tông: 577 m

3
; ngày công: 306.644. 

- Các đơn vị thủy nông thực hiện cấp nước tưới phục vụ sản xuất vụ 

Xuân 2021 đúng theo phương án tưới đã được phê duyệt. Đến nay 100% diện 

tích lúa vụ Xuân được cung cấp đủ nước để sản xuất. 

6. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí 

- Chỉ đạo triển khai các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền với nội dung mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức các hoạt động Lễ hội theo đúng quy 

định, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid19; tăng cường kiểm tra hoạt 

động Lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh.  



7. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm, dự báo đúng tình hình 

để tham mưu, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT, phục 

vụ đảm bảo an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; trọng tâm là: Nắm 

chắc tình hình an ninh biên giới, dân tộc, tuyến biển. Tăng cường công tác quản 

lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài, số Việt kiều nhập cảnh 

thăm thân nhân, du lịch trong dịp Tết; ngăn chặn tình trạng người nước ngoài, 

người Việt Nam   nước ngoài nhập cảnh trái phép (đã phát hiện, ngăn chặn 60 

người nhập cảnh trái phép; điều tra làm rõ, kh i tố 01 vụ án, 02 bị can tổ chức 

cho 05 người khác trốn từ Việt Nam sang Lào trái phép). 

- Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh 

trật tự Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gắn với các đợt cao 

điểm, chuyên đề (vi phạm về trật tự xã hội; tình trạng chế tạo, mua bán, vận 

chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, 

mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt phá các đường dây, tụ điểm lô đề, 

cờ bạc; vi phạm quy định về bảo vệ tài nguyên môi trường, vệ sinh an toàn 

thực phẩm…).  

- Chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh nội bộ, văn hóa tư 

tư ng, tình hình triển khai các dự án kinh tế trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo giải 

quyết các vấn đề khiếu kiện phức tạp. 

- Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, lập biên bản vi phạm 

hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 2.667 trường hợp vi phạm về đảm 

bảo trạt tự an toàn giao thông; nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực 

tiếp gây ra tai nạn giao thông; phạt tiền hơn 4,2 tỷ đồng. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 09/12/2020 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021; Chỉ thị số 

44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các 

biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm. 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính 

phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, 

chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh; ngăn chặn hiệu quả 

nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Đề cao trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó, chỉ 

đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng thành công Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam, 91 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, mừng Xuân 

Tân Sửu năm 2021. 



- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực 

Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; xử lý kịp thời các công việc, 

tình huống phát sinh, không để ản hư ng đến đời sống và hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chăm lo đời 

sống Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh đợt cao 

điểm trấn áp tội phạm; chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Tiếp tục quyết liệt, chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép”, vừa 

triển khai kịp thời nhiệm vụ phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới, 

vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.  

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 1 và năm 

2021. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, 

hợp tác xã, thu ngân sách. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2021, ra quân trồng 

cây xanh; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh, thiên tai, rét đậm, rét hại. 

Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm. Tập trung khắc phục hậu 

quả mưa, lũ; xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà   

kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;                                  

- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Thường trực UBMTTQ tỉnh;                   

- Các Đ/c Thường vụ Tỉnh uỷ;    

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

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, các Phó VP; 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 

- Lưu: VT, TH5. 
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