UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 88 /SNN&PTNT-VP
V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng các phòng Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 21/12/2020 và Công văn
số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chỉ thị số
02-CT/TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày
31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021.
Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 đảm bảo tiến
độ, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nội
dung sau:
1. Triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Chỉ thị số
9294/CT-BNN-QLCL ngày 21/12/2020 và Công văn số 50/BNN-TCLN ngày
06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chỉ thị số 02-CT/TU ngày
28/12/2020 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 31/12/2020 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đến
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị; chấp
hành nghiêm ý kiến chỉ đạo tại các văn bản nêu trên, các quy định của pháp luật
và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến tổ chức đón Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui xuân lành mạnh.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021:
2.1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nắm bắt thông tin ở cơ sở, tăng
cường chỉ đạo phòng, chống rét cho cây trồng; tập trung chỉ đạo công tác gieo
cấy vụ Chiêm Xuân bảo đảm diện tích, cơ cấu giống và khung lịch thời vụ; triển
khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, phòng trừ dịch hại cây trồng; chỉ
đạo các Công ty Thủy nông, các địa phương điều tiết nước hợp lý phục vụ sản
xuất và chăm sóc cây trồng;
2.2. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng
chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm; phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác các
ổ dịch, bao vây dập dịch kịp thời, triệt để khi dịch còn ở diện hẹp, thực hiện đầy
đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt không để Dịch tả
lợn Châu Phi bùng phát trở lại. Giám sát công tác vận chuyển, mua bán gia súc,
gia cầm và các sản phẩm chăn nuôi tại các vùng biên giới của tỉnh; thực hiện tốt
công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y.
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2.3. Tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Tết trồng cây”
Tết Tân Sửu năm 2021 theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ
tướng Chính phủ và Công văn số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT gắn với kế hoạch thực hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ
về “Trồng thêm 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới” đảm bảo thiết thực, hiệu quả;
phối hợp với UBND các cấp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, chống
chặt phá rừng trái pháp luật; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm
soát lâm sản, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong
phòng cháy, chữa cháy rừng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số
19/CT-UBND ngày 02/7/2020, kịp thời cảnh báo và xử lý các tình huống xảy ra,
đảm bảo giữ vững an ninh rừng trên địa bàn ngay từ đầu năm 2021.
2.4. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, hộ nuôi trồng thủy sản vệ sinh
ao đầm, chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư sản xuất giống thuỷ sản, phục vụ cho vụ
nuôi năm 2021; phòng chống rét cho thủy sản nuôi, nhất là đàn thủy sản bố mẹ,
đàn giống lưu qua đông; phòng chống dịch bệnh; thu hoạch sản phẩm các đối
tượng thủy sản nuôi. Phối hợp UBND các huyện, thị xã ven biển nắm số lượng
tàu cá của ngư dân về quê ăn Tết; tổ chức hướng dẫn, sắp xếp tàu cá tại khu vực
neo đậu đảm bảo an toàn về tài sản và phòng, chống cháy nổ.
2.5. Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư hàng hóa nông nghiệp
và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, nhất là
đối với các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của nhân dân theo
Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 30/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT. Rà soát, có kế hoạch cụ thể đảm bảo cân đối cung, cầu các mặt hàng
lương thực, thực phẩm nhất là thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn trước, trong và
sau Tết, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá.
2.6. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại
dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đề cao trách nhiệm người đứng
đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19; tích cực phối hợp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và Nhân dân đẩy mạnh sản
xuất kinh doanh, tăng nguồn cung ứng các mặt hàng nông sản cho thị trường,
đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
2.7. Tổ chức tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 gọn nhẹ,
thiết thực, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, nhất là các biện pháp, giải pháp
để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021. Nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho
lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng công quỹ để tổ chức liên
hoan, thăm quan, du lịch, lễ hội; không sử dụng xe công để phục vụ nhu cầu cá
nhân; không đi lễ hội trong giờ hành chính.
2.8. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và nhân dân về các nội dung của Nghị định số
137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo (Nghị định có hiệu
lực thi hành từ 11/01/2021), đảm bảo mọi tổ chức, cá nhân đều chấp hành đúng
theo các quy định của Nghị định nêu trên.
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2.9. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các phòng, đơn vị khẩn trương ổn định công
việc, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung giải quyết, xử lý
công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị,
các sản xuất, kinh doanh và giao dịch của Nhân dân.
2.10. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức trực Tết, bảo vệ an toàn
cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, danh sách trực Tết gửi về Văn phòng Sở
trước ngày 28/01/2021 (tức ngày 18 tháng Chạp năm Canh Tý).
3. Thực hiện báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết.
Các phòng, đơn vị tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết thuộc phạm
vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, gửi về Sở và qua email:
vps.snnptnt@thanhhoa.gov.vn theo các thời điểm:
+ Lần 1: Báo cáo tình hình trước Tết thuộc lĩnh vực được giao của phòng,
đơn vị trước 08 giờ ngày 04/02/2021 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý).
+ Lần 2: Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết trước 08 giờ ngày
14/02/2021 (tức ngày 03 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Nếu có tình hình đột xuất, sự cố bất ngờ xảy ra, các phòng, đơn vị báo cáo
kịp thời Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách và gửi vào email:
vps.snnptnt@thanhhoa.gov.vn hoặc điện thoại trực tiếp cho các đồng chí được
phân công trực trong ngày để theo dõi, tổng hợp, báo cáo kịp thời cấp thẩm
quyền theo quy định.
Yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức
quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn
diện trước pháp luật và trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra tình trạng vi phạm
pháp luật, chấp hành không nghiêm, không đúng chỉ đạo của Giám đốc Sở tại
Công văn này, tùy theo trường hợp, mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thứ
xử lý, kỷ luật đúng theo quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

