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BÁO CÁO 

Tình hình trước và trong tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

 

Thực hiện Công văn số 107/UBND-THNC ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

Công văn số 130/UBND-THNC ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về việc điều 

chỉnh thời gian gửi báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện 

Để đảm bảo cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị đón 

Tết Nguyên đán cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đúng 

chủ trương “mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết” đơn vị đã tổ chức 

họp cơ quan và quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, 

đơn vị các nội dung về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức triển khai 

các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo các văn bản chỉ đạo: 

Chỉ thị số 11-CT/TW,  ngày  08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm 

Dần năm 2022 và Chỉ thị số 35/CT-TTg,  ngày  31/12/2021  của  Thủ tướng  Chính  

phủ về việc tăng cường  các  biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an  toàn,  tiết  kiệm; Chỉ thị số 01/CT-UBND  ngày  

05/01/2022 của Chủ tịch UBND  tỉnh về việc tăng cường  các  biện  pháp  bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán Nhâm  Dần  2022; Thông  báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 

14/01/2022 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về  việc nghỉ tết Âm lịch và 

Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; các văn bản về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ... 

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 15/SKHCN-VP ngày 

07/01/2022 để quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán. Chỉ đạo 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 đo lường, chất 

lượng, nhãn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Xây dựng kế hoạch và phân công tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm an 

ninh, an toàn công sở, phòng, chống cháy nổ, tổ chức tổng vệ sinh, trang trí cơ 

quan đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Tổ chức rà soát, năm bắt các trường hợp công chức, 

viên chức và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ, hỗ trợ để 

đảm bảo “mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết”. Qua rà soát, cơ quan 

không có trường hợp công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn cần giúp đỡ, hỗ trợ. 
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Phân công công việc cho công chức, viên chức và người lao động một cách 

hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc của đơn vị trước, trong và sau các 

ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt là các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp giải 

quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, không để công việc tồn 

đọng. Phân công công chức, viên chức, người lao động trực tại cơ quan, đơn vị. 

Trong tập thể Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có sự phân công trực 

lãnh đạo trong các ngày từ 31/01/2022 -04/02/2022, sẵn sàng giải quyết các công 

việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết.  

Kết hợp tuyên truyền công chức, viên chức và người lao động chấp hành 

nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các quy định về 

an toàn giao thông, công tác PCCC, không tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ và không 

tham gia các tệ nạn xã hội, hoạt động mê tín dị đoan,... Tổ chức quán triệt các đồng 

chí trong Đội dân quân tự vệ, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ 

quan, đơn vị luôn ở chế độ sẵn sàng, kịp thời có mặt khi cơ quan, đơn vị yêu cầu 

triệu tập. 

2. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện 

Đến nay, tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, công chức, viên chức 

và người lao động đã tổ chức các hoạt động đón Tết tại cơ quan và tại địa phương 

với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 

Các trường hợp công chức, viên chức và người lao động được phân công 

trực Tết đã thực hiện nghiêm túc việc trực Tết tại cơ quan, đơn vị theo đúng lịch 

được phân công, có sổ sách ghi chép đầy đủ. Trong các ngày nghỉ Tết đều có Lãnh 

đạo và công chức, viên chức và người lao động trực, sẵn sàng giải quyết các công 

việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thông suốt và thực 

hiện chế độ báo cáo đầy đủ theo đúng thời gian quy định. 

Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, không sử dụng tiền, phương tiện, tài 

sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết. Công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương nghiêm cấm 

tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. 

Công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường và thực hiện nghiêm 

chỉnh. Tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, treo cờ tổ quốc, trang trí đèn điện, băng rôn 

khẩu hiệu mừng đảng mừng Xuân,... thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền công, chi 

bổ sung thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động từ kinh 

phí tiết kiệm được của cơ quan, đơn vị.  

Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đã chấp hành 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, an toàn giao thông, 

không có trường hợp nào vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm về việc đốt, tàng trữ 

pháo, sử dụng vật liệu nổ; tham gia tích cực vào các hoạt động đón Tết tại địa 

phương.  
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* Hoạt động kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng 

hóa phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh: Chủ trì và phối 

hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra Nhà nước về đo lường, chất lượng, 

nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn và các sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên 

thị trường dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kết quả tính đến nay đã tổ chức 

kiểm tra được 12/18 cơ sở theo Kế hoạch, các cơ sở đều chấp hành tốt, không có 

cơ sở vi phạm.  

* Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của Trung tâm ứng dụng phát triển 

khoa học – công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm: Các nội dung công việc 

trước, trong và sau Tết thực hiện đúng theo tiến độ, kế hoạch đề ra, hệ thống máy 

móc, kỹ thuật hoạt động bình thường. Các mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN triển 

khai tại thực địa vẫn được duy trì, không có hiện tượng bất thường.  

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động trước và trong Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 
 

  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- dtkienubndls@gmail.com; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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