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          Kính gửi:   

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở 

- Công đoàn cơ sở Sở KH&CN 

- Chi đoàn thanh niên cộng sản HCM 
 

  

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021. Để tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo 

an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, quyết tâm thi đua 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN năm 2021. Lãnh đạo Sở yêu 

cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, các tổ chức đoàn thể trong 

toàn cơ quan tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp tổ chức 

triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra về thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và 

dự toán ngân sách nhà nước giao năm 2021 của ngành ngay từ những ngày đầu 

năm 2021; Chủ động đôn đốc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ngay sau thời 

gian nghỉ Tết. 

Thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2021 là “Siết chặt kỷ 

cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, 

tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.  

2. Thực hiện Kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, Trung tâm ứng dụng, phát 

triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm chủ động chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại 

giống theo kế hoạch hoạt động của đơn vị phục vụ các mô hình, phục vụ sản xuất 

trên địa bàn các huyện/thành phố.   

3. Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc Sở tập trung quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo 

chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra việc sử dụng tiền ngân sách, công 

quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán.  
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4. Phòng Quản lý Khoa học phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các chủ nhiệm 

đề tài, dự án thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công việc của năm 

2020, không để tồn đọng. 

5. Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan hữu quan tổ chức thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, 

kiểm tra đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng vi phạm quyền sở 

hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thuộc thẩm quyền quản lý. 

Thanh tra Sở, bộ phận tiếp công dân tổ chức tốt công tác tiếp công dân, kịp 

thời giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh điểm nóng trước, trong và sau 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu; thực 

hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. 

6. Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý chuyên ngành kiểm tra, đảm bảo an 

toàn hệ thống mạng internet, hệ thống văn phòng điện tử thông suốt, phục vụ tốt 

hoạt động của cơ quan, đơn vị trong dịp Tết. Tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh 

các nội dung liên quan chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân 

Tân Sửu 2021. 

7. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện 

nếp sống văn minh. Thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển, 

tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo và vật liệu nổ. 

Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức đi thăm chúc Tết cấp trên và lãnh 

đạo các cấp; thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các 

cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy 

định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết; không đi lễ hội trong giờ 

hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; 

thực hiện nghiêm Quy định số 968/QĐ-SKHCN ngày 02/12/2019 của Sở KH&CN 

về trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức, trước hết là Lãnh đạo Sở, lãnh 

đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN; thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương hành chính. 

Thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định, tham gia trực Tết đầy đủ 

theo lịch phân công, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; Chấp hành nghiêm chỉnh 

các quy định về an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, trước trong và sau Tết 

Nguyên đán và các lễ hội Xuân năm 2021.  

8. Văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm ứng 

dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm: 

Triển khai thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Thông báo 

cho công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện treo cờ 
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Tổ quốc tại gia đình trong thời gian kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam và mừng xuân Tân Sửu. 

Rà soát, nắm bắt các trường hợp công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ đề nghị với Lãnh đạo cơ 

quan, đơn vị, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Sở KH&CN để có biện pháp hỗ trợ. 

Quán triệt các đồng chí trong đội Dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy của 

Văn phòng Sở; Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, 

chất lượng sản phẩm; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng luôn ở chế độ sẵn 

sàng, kịp thời có mặt khi cơ quan, đơn vị yêu cầu triệu tập. 

Đảm bảo môi trường trong cơ quan, đơn vị sạch đẹp, khang trang trong dịp 

Tết; Xây dựng lịch và phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động 

trực cơ quan đầy đủ, nghiêm túc để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống 

cháy nổ và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh. 

9. Các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp thực hiện giải quyết các thủ tục hành 

chính cho tổ chức, cá nhân phải bố trí lịch làm việc phù hợp, không được để công 

việc trì trệ, ách tắc trong dịp Tết.  

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên trong toàn cơ quan; đồng 

thời chấp hành nghiêm scác văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về 

các hoạt động trong những ngày trước, trong và sau Tết Nuyên đán Tân Sửu 2020./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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