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Cm THJ 
CUA BAN THUONG VI THANH O 

V mt s nhim viii tru*c, trong và sau Tt Nguyen dan Nhâm Dn 2022 

Thire hin Chi thj s 11-CT/TW, ngày 08/12/202 1 cña Ban BIthu; Chi 
thj so 21-CT/TU, ngày 23/12/2921 c1ia Ban Thung vi TinE üy ye mt so 
nhirn viitruâc, trong Va sau TêtNguyên dánNharn Dan 2022. Dê chuân 
tot cac diieu kiçn bao darn cho nhan dan don mu'ng nam mm 2022 va vui xuan 
don Têt Nguyen dan Nhâm Dan vui tuo'i, lành manE, an toàn, tiêt kim, tao 
khI the phân khO'i, quyêt tam thirc hin thãng li Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa 
Dàng Va Nghj quyêt Dai  hi Dàng b các cap nhim ki 2020 - 2025 gän vói 
tIch cçrc triên khai kê hoach phyc hôi và phát triên kinh tê - xã hi trong diêu 
kin thIch irng 1mb hoat, an toàn và kiêm soát hiu qua djch bnh Covid-19, 
Ban Thung vii Thành üy yêu câu eác cap ñy, to chic dàng, các phOng, ban, 
dan vj, Mt trn To quôc và các doàn the thành phô tp trung länh dao, chi 
dao và triên khai thçrc hin tot mt so nhim V11 sau: 

1. Tip tyc thrc hin nghiêm the, linh hoat, quyt 1it, hiu qua các quy 
dijnh ye phông, chông djch Covid-19, tuyt dôi không chñ quan, la là, mat 
cành giác v9i các nguy Co bnh djch. Dé cao trách nhim ngui dtrng dâu, 
sn sang üng phó vó'i mci tInh hung, chi dao  quy& 1it, dng b các bin 
pháp thIch irng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19 tai  Ca 
quan, to chrc, dan vj, dja phuong mInh phii trách, bào dam vra tao  không 
khI phân khäi vui Xuân don Têt, vira phOng, chông djch bnh và triên khai 
th1rc hin hiu qua các nhim vii chinh trj duge giao. 

Clii dao  tng kt, dánh giá kt qua thc hin nhim vt näm 2021 cUa ca 
quan,dan vj, djaphuang dam bào thiet thirc, hiu qua, tiêt kim theo nguyen 
tác lông ghép két hQp tói da các cu5c hQp, h5i nghj có cling tInh chat, n5i 
dung, xong tnthc ngày 15/01/2022; tp trung trien khai Kê hoach hành dng 
so 99-KH/TU ngày 12/12/2021 cüa Thành ñy ye thrc hin nhim vi chinh trj 
näm 2022 theo tinh than Chixang trInh hành dng so 56-CTrITU ngày 
01/11/2021 cüa Tinh üy, gn vâi nhtng cong trInh, phan vic, giài pháp sat 
thirc, càng vâi vic phát dng các phong trào thi dua yêu nuOc nhäm khIch l, 
dng vien can b, dãng viOn và nhân dan hang hái, tIch circ trien khai nEim 
v ngay tr nhUng ngày dau nãm mdi, tao  dng 1rc, khi the manE  m trong Ca 
h thông chinE trj, cong dông doanh nghip và nhân dan tIch circ thi dua, 
phân dau dat  mic cao nhat các mic tieu, nhim v11 nãm 2022, tao  âà quan 
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tr9ng d thirc hin thing igi Nghj quyt Dai  hi Dãng b các cp nhim k3t 
2020 - 2025 và Nghj quyêt Dai  hi Dãng b thành phô lan thr XX. 

2. Quan tam thc hin t6t the chInh sách an sinh xã hi, chäm lo dOi 
sng 4t eht và tinh thin eüa nhân dan, bão dam mi nhà, mi ngithi diêu 
thrçc vui xuân, don têt, nhât là cáe gia dInh chInh sãch, nhU'ng dôi tung yêu 
th trong xã hi, ngui có hoàn cành d.c bit khó khan, h nghèo bat khà 
kháng, h gia dInh gucmg mâu trong thoát nghèo näm 2021, ngiii bj ành 
hu&ng do djch bnh Covid-19; cong nhân, ngLri lao dng lam vic tai  các 
khu, e1im cong nghip trên dja bàn thành phô... 

T chirc thäm hOi, dng viên kip  thO'i, thrc hin dy dü, dung ch d, 
ehInh sách dOi vth gia dInh 1it s5, ngui có cOng v&i each mang,  M Vit Nam 
anh hang, thuang binh, bnh binh, ehirc sac ton giáo tiêu biêu; can b, y, bác s, 
chiên s5 lirc lixç'ng vu trang và các dôi tuçing dang lam vic tai  khu each ly, diêu 
trj t.p trung trên dja bàn thành phO; các dan vj vu trang và các dan vj khác thirc 
hin nhim vi1 trong nhUng ngày Têt. Tiêp nhn, diêu phôi eáe khoàn ho trc eüa 
các to chiirc, cá nhân hào tam (nêu eo) trong djp Têt Nguyen dn dam bão phân 
bô, cong khai, hçp l giüa eáe dôi tiicmg trên dja bàn thanh phô. 

Giao Uy ban nhán dan thành phó' can di, b trI kinh phi ehi trà dy dü 
chê d, ehInh sách, tiên lirang, thuing eho can b, cong ehire, viên chirc, 
nguii lao dng thành phô trong djp Têt theo dung quy drjnh. 

3. Th'rc hin nghiêm Chi thj s 41-CT/TWngày 05/02/2015 eüa Ban BI 
thu ye vic tang cuOng sr lAnh dao  eüa Dàng dôi vth cong tác quán 1 và tO 
chcrc lê hi và các quy djnh, huó'ng dan ye cong tác phOng, chông djch Covid - 
19 cUa Trung ucmg, cüa tinh, cüa thành phô, bào dam cáe hoat dng chào 
imrngTêt Nguyen dan Nham Dan, the lê hi, chuang trInh vui xuan... thiêt 
thire, an toàn, tiêt kim, phU h9p vói nêp sOng van minh, truyên thng van hóa 
cüa dan te và phong tiic, tp quán cüa dja phuang. Khuyên khich to chire eáe 
trO thai dan gian, t.p the mang tInh cong dông cao nhärn phát huy bàn sac van 
hóa tOt dip, sir gàn bó, doàn kêt a các cong dOng dan cu, dOng h, thôn, to dan 
phô. Kiêm tra, ngän ehn, xr l nghiêm eác sai phm trong tO chirc các hoat 
dng van hóa, l hj. 

t chirc các hoat dng, 5ir kin lan cüa dtnuc9c, cüa tinh, cüa thành 
phô tivac, trong và sau Tét Nguyen dan Nhâm Dan theo dung tinh thin chi 
dao cüa Ban ThuO'ng vi Tinh üy, Ban Thu'ang vçi Thành üy, Ké ho.ch cüa 
Uy ban nhân dan thànhphô; trong do, to chuc tot Lé phát dng Tt trOng cay 
"DOi d&i nha an Bác Ho" Xuân Nhâm Dan & tat cà các dja phuang gan vâi ra 
quan trOng rrng vii Xuân bào dam thiêt thrc, hiu qua. Giao UBND thành 
phô xay d'irng kê hoach phát dng phong trào trOng rrng, trOng cay xanh 
do thj, trong do phâi giao chi tiêu C1,T the cho các dan vj, xã phu&ng, gän 
vâi thirc hin chi tiêu nhim vi chInh trj trong näm 2022. 



3 

4. Thi.rc hin nghiêm Quy djnh s 08-QDi/TW ngày 25/10/20 18 cüa 
Ban Chap hành Trung uang Dâng khoá XII ye trách nhim nêu guang cüa 
can b, dáng viên, truó'c hét là cña ngui drng dâu cap üy, chInh quyên, Co.  

quan, dan vj tr thành phô den ca so', Quy dijnh so 37-QD/TW ngày 
25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung uo'ng Bang khoá XIII ye nhitng diêu 
dàng viên không thiçic lam và các quy dijnh khác cO lien quan cüa Trung 
uang, cUa Tinh üy, cüa Thành üy. Thirc hin nghiêm chü truang không to 
chirc dii thãm, chüc Têt cap trên và lãnh do các cap; nghiêm cam biêu, tng 
qua Tet cho länh dao  các cap duâi mçi hInh thrc; khOng di lé chüa, lé hi nOu 
không dugc phân công; không si diing ngân sách nhà nuâc, phuorng tin, tài 
san cong trái quy dijnh vào các hoat dIng 10 hi, vui chai. 

Các ding chI Uy viOn Ban Thumg vii Thành ñy, Uy viên Ban Chip 
hành Bang bO thành phô, truo'ng, phó các phOng, ban, co quan, dan vj, doàn 
thO thành phô nêu cao tinh than guang mâu, nghiêrn tue thirc hin các quy 
djnh eüaDâng, Nhà nuâc và Chi thi. nay c1ia Ban Thuo'ng vii Thành ñy; tang 
ci..ro'ng nãm tInh hInh, phôi hçip vói các dja phuo'ng ducic phân cOng phi trách 
die chuân bj tot eác diOu kin cho mci nguo'i dan dêu duçic don Têt vui Xuân. 

5. Tang cu'o'ng cong tác quãn l'i thj truo'ng, bInh n giá Ca, chun bj dü 
hang hóa, djch vçi chat lung, dáp img nhu câu mua sam cüa Nhân dan; kjp 
tho'i phát hin, xir 1 nghiOm các hành vi buôn 1u, gian 1n thuong rnai, kinh 
doanh hang già, hang kern chat luqng, dâu ca, tIch trü, day giá hang hóa tang 
cao dO thu 19'i bat chInh. Xây dirng k hoach bào dam dü phuang tin 4n tãi, 
dáp irng kjp tho'i, thun tin, an toàn nhu câu di lai  cüa nhân dan truo'c, trong 
và sau Tot; tang cuo'ng cOng táe thanh tra, kiêm tra, kiOm soát, không die xãy 
ra tang giá ye trái phép, cho' qua so nguo'i quy djnh, mat an toàn trong nhng 
ngày cao diem. Lam tot cOng tác y tO dir phOng; cong tác phOng, chong djch 
bnh Covid- 19, bô trI di ngü y, bác s tr1rc 24/24 bào dam vic cap cü'u, 
chüa bnh kjp tho'i cho nhân dan; bào dam an toàn \T  sinh th1rc phâm, v sinh 
môi truo'ng, phOng, chông djch bnh. 

6 Lam tot cOng tac bao dam an nrnh trât tu cac hoat dOng, su kiên cua 
tinh, thành phô diên ra truâc, trong và sau Tet Nguyen dan Nhâm Dan 2022. 
Chu dng näm vng tInh hInh, có phuang an xü l hiu qua các tInh huông, 
không dO bj dng, bat ngo'. Bâo v tuyt dôi an tbàn cac mic tiêu, cong trInh 
trong diem, cac su kiOn chinh tn, dôi ngoal, van boa - xä hOi cua dat nuac, 
cua tmh và thanh phô Chi dao ma dat cao diem tan cOng tran ap tOi pham 
dip Têt Nguyen dan, tang cuang tuân tra, kiêm soat, bao darn trât tu, an toan 
giao thOng, kiem chO tai nan giao thông, plaong, chông chay, no Thuc hiên 
nghiOm các quy djnh ye quàn l, sir diing pháo và 4t lieu no; phát hin, xi 
1 nghiêm các truo'ng hgp mua ban, 4n chuyn, tang trir, sr drng trái phép 
phao no và các 4t lieu. no kháctrong. dip TOt. 

7. Giao UBND than/i ph c/il dio. khn truang hoàn thành các cong 
trInh, dir an chinh trang, trang hoàng duo'ng phô phyc vii têt xong tru*c 
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17/01/2022 (15/12 am ljch,). T ehrc ra quân xir 1 nghiêm các hành vi vi 
pham trt tçr diô thj, lan chiêm via he, lông lê dizô'ng. Chi (lao dçn dp v sinh, 
thau rira, trang trI eáe tuyên duô'ng, khu vrc trung tam, cong s&; chinh trang 
hành lang, he phô, du&ng lang ngö xóm, nhà çi:ra g9n gang, sach,  dçp, bào 
dam m' quan do thj. To chüc phát dng phong trào toàn dan tham gia trang 
hoàng, chinh trang nhà cira, thrô'ng phô, dthng lang, ngö xóm trong dip  Têt 
Nguyen dan Nhâm Dan nãm 2022 tao  khI the vui tuai, phân kh&i die nhân dan 
dión tét; (lông thô'i to chCrc dánh giá châm (hOrn, khen thu&ng xirng (lang 
nhung mô hInh nôi bt (u'u tiên khen thithng cho các thôn, to dan phO,). 

Ban TuyOn giáo Thanh ñy hithng dn tuyên truyn trOn các phuo'ng tin 
thông tin diai  chñng ye nhUng thành tru cüa (at nuâc, cüa tinh và cüa thành 
phô; Nghj quyOt so 21-NQ/TU ngày 22/01/2021 cüa Thành üy Ye Xây dirng, 
phát triên van hóa, con ngui thành phô Yen Bái "Van minh, than thin, dioàn 
kêt, sang tao,  hi nhp" giai (loan 2021 - 2025; các hoat (ng mirng Dàng, 
rnrng Xuân, hoat dng van hóa, the thao, lê hi trong dip  TOt; chü dng dâu 
tranh phàn bác cac 1u.n diu sai trái, thu djch, lam that bai  các am m.ru phá 
hoai cüa các the 1rc chông phá, các phân tr Co hi, bat man. 

8. Ch d thông tin báo cáo: Nguôi dirng du cp üy, chInh quyn (a 
phiro'ng, thu tnr&ng các co quan, don vj, chi (lao xây drng ke hoach ci the, 
phân cong lãnh (lao, can b, cong chiirc thrc hin nghiêm chO d trirc têt, kjp 
thô'i xir l, báo cáo khi có vic dt xuât phát sinh; chU dng nãm chäc tInh 
hInh thuc lTnh vrc, dja bàn mInh dugc phân cong phi trách; thirc hin 
nghiOm chO d thông tin, báo cáo vi Thuô'ng trirc Thành üy, cii the: 

- Thông tin kjp thi, chInh xác nhftng vn ( phiirc tap,  dt xut phát 
sinh ye Van phông Cap üy và ChInh quyên thành phô ('qua ctông clii' Chánh 
Vànphbng - So tin thoçzi 0915.240.975) dO báo cáo Thung trrc Thành.üy; 
tnràng hçip dc bit báo cáo các (lông chI Thrông trirc Thành üy qua din 
thoai cá nhân, (lông thai thông tin vâi Dông chI Chánh Van phOng Cap üy và 
ChInh quyOn thành phô. 

- Tng hcTp tInh hInh cüa Co quan, (cm vj, dija phucing và hoat dng don 
Têt, vui Xuan cüa Nhan dan, báo cáo Thung trijc Thành u (qua Van phOng 
cap i'iy và chInh quyên thành phO - SO may fax: (0216,)3.854.536, E-majl: 
vpthanhuyyenbaigmail.com,),  trong do: 

+ Báo cáo nhanh gi'ri tru'ác 08h30', ngày 03/02/2022 (MIrng 3 TIt). 

+ Bao cao ddy du gia tru'O'c 08h30', ngày 05/02/2022 (Miing 5 Tét) 

(CO dé cu'ung báo cáo gici kern theo). 

Trucc rnt, giao các co quan, don vj báo cáo v mt sé ni duiig,gm: 
Phàng Lao d3ng - Thuoiig binh và Xd I,i báo cáo kêt qua cham lo tt cho 
nhan dan và darn bào an sinh xã hi trOn (ja bàn thành phO; Lien doàn lao 
d5ng than/i phô báo cáo tInh hInh lirong, thithng TOt cüa can b, cong chuc, 
ngixi lao dng, cong nhan; Plthng Kinh tê báo cáo tInh hInh cung - câu hang 
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hóa; D5i Quán 1j5 thj trithng s6 II báo cáo kt qua cong tác quãn ,1 thj 
trixng; Phàng Y tê báo cáo cOng tác khám, chta, phông chông djch bnh 
Covid-19 và dam bào an toàn, v sinh thirc phâm; Phèng Tài chinh - Kê 
hozch báo cáo tong hçip các nguM ngân sách chàm lo, dam báo Têt cho nhân 
dan; Plthng Van hóa - Thông tin báo cáo tInh hInh, kt qua to chirc và cOng 
tác chuân bj các hoat dng van hóa, van ngh, the dçic, the thao truóc, trong 
và sau Têt; Cong an thành ph6 báo cáo kt qua cong tác dam báo an ninh 
tr.t t1r. TIuYi gian gü'i báo cáo: Báo cáo nhanh tru'óc 09h00' ngày 
25/01/2022 (tá'c 23 tháng Chip), bdo cáo diy ctü truó'c 09h00' ngày 
29/01/2022 (tác 27 th áng Chip). 

Yeu cu các c.p ñy, t chirc diãng, Co quan, don vj, xä, phung nghiêm 
tüc triên khai thuc hin./. 

No'i nhn:  
- Thi±ng trirc TinE üy (de b/c), 

Các dông chi Uy viên BCH Dãng b TP, 
- Các chi, dâng b trçrc thuc Thành üy, 
- Các phàng, ban, Co quan, don v, 
Mt trn To quôc và các doãn the thãnh phô, 
-LmiVT. 



6 

BE CU'NG BAO CÁO 
A A A 

: hinh Tet Nguyen dan Nham Dan 2022 
(Kèn. thep ihfIj j. - CT/rU ngàyJ/12/2O21 cia Ban Thu'&ng vy Thành iy,) 

\,\ tN 
o cüa các co quan, don vj, dja phtro'ng phãn ánh tlnh 

hInh tp . các van d chü y&i nhur sau: 
1. TInh hInh triên khai thçrc hin Chi thi so 1 1-CT/TW ngày 08/12/2021 

cüa Ban BI thur ye vie to chcrc Têt näm 2022; Chi thj cüa Ban Thuèiig vii Tinh 
üy và Clii thj cüa Ban Thuèng v11 Thành üy ye mt so nhim vii trithc, trong và 

Têt Nguyen dan Tan S&u 2022. . . .. 
2. Vic tang cuè'ng tuyên truyên, huâng dn trên các phumig .tin thông 

tin dai chung viêc to chuc mung Dang, müng xuãn, hoat dông l hôi theo dung 
các quy djnh cüa Dàng và Nhà nithc, cña tinh, cüa thành phô bào dam dê nhân 
dan don têt vui tiroi, an toàn, lành manh,  thirc hành tiêt kim, chông lang phi, 
phOng chông tai nn giao thông nEat là tai nan  giao thông do sr diing ruçlu, bia 
gay ra. 

3. TInE hInh cung - câu hang hóa trong dip têt (kha näng cung img, sirc 
mua, giá câ tang hay giâm và nhQng nhOm hang nào; có sot giá, cO tang dt 
biên không; van dê hang kern chat 1ung, hang gin và gian 1n thuang mai).. 

4. Van dC luang, thu&ng cüa cOng nhân trong dip tét (lay dan chüng ci 
the rnirc trung bInh, cao nhât và thâp nEat). 

COng tác chàm lo têt cho nhân dan theo chü truong mi nguè'i, mi nhà 
dêu duçc don tet, vui xuân, bào dam an sinE xa hi, nEat là các gia dInh chInh 
sách, chàm lo cho nguO'i nghèo... (vic thäm hói, dng viên, trIch ngân sách 
hoc các nguôn khác dê ho trçi...). 

ó .biêu thông kê chi tiêt so suát qua và kinh phi tang qua ti các nguOn 
ngán sách và xd.h5i hóa den titngxd, phzthng trên dia bàn). 

5. Van die bào dam din, nuc, giao thông vn tài và thông tin lien lac 
trong dip  têt., .. 

6. Van. die to chic hoat dng vui chai trong djp tet vê bàn pháo hoa, các 
l hi truyên thOng, hoat dng van hóa, van ngh...). 

7. Van d thc hành tit kim, chng lang phi theo chñ truong chung cüa 
Dàng và Nhà nuéc (thrc hin chü truong cam biêu tang qua tet dui mci hInh 
thrc, dàng Xe cong di ie hi, chüa chiên... so vOi tet trithc). 

8 Van d an ninE, trât tu, an toan trong dip têt (an nmh chmh tn, trat liz, 
an toàn xã hi, phông cháy, chüa cháy, vu khI, 4n chuyên và sir dicing trái phép 
pháo no, 4n tài và tai nan  giao thOng, dua Xe, ng dc thçrc phâm, phOng, 
cMng djch, khám bnh, cha bnh, nhflng vi vic dt xuât, bat ng& can quan 
tam...). 

9. Van e to chüc tet trông cay và ra quân san xuât dâu näm (chuân bj to 
chüc Têt trOng cay cüa dija phucmg, san xuât, vii Xuân, phông chông djch 
bênh...). 

10. Van e to chic lam vic & nhng Ca quan, dan vj không dugc nghi têt. 
11. Nhüng van die khác (neu thây can thiêt). 
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