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BÁO CÁO
Tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình nổi bật dịp trước, trong và sau
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 05 Tết)
như sau:
1. Công tác chỉ đạo
- Công tác chuẩn bị Tết được chỉ đạo sớm và chủ động. Ban Bí thư đã ban
hành Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 về việc tổ chức Tết năm 2021,
Thường trực Ban Bí Thư đã có Điện ngày 03/02/2021 về tăng cường công tác
chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ
nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021. Trước Tết, Chính phủ đã chỉ đạo tại Nghị
quyết phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2021, Thủ tướng đã ban hành 01 Công
điện1, 02 Chị thị2 chỉ đạo công tác chuẩn bị Tết.
- Tuy nhiên vào cuối tháng 01/2021 đã xuất hiện một số ổ dịch Covid-19
với những ca lây nhiễm mới trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay do biến
thể mới của vi-rút gây ra. Với tinh thần thần tốc “chống dịch như chống giặc”,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
Covid-19 đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai chủ động, quyết liệt,
đồng bộ các biện pháp có hiệu quả với quyết tâm nhanh chóng ngăn chặn dịch
bệnh lây lan. Ngay trong Tết (Ngày 29 tháng Chạp và Mùng 2 Tết), Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 đã họp trực tuyến; ngày 15/02 (Mùng 04 Tết)
Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo và 26 địa phương về
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Trước, trong và sau Tết, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh
đạo các bộ, ngành, địa phương, mặt trận, đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, động viên,
tặng quà, chúc Tết người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng
xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ, cán bộ, chiến
sỹ lực lượng vũ trang, bác sỹ, nhân viên y tế, người lao động làm nhiệm vụ trực
trong dịp Tết; kiểm tra tình hình trực Tết tại một số cơ quan, đơn vị.
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Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết
Nguyên đán và lễ hội Xuân năm 2021.
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Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào "Tết
trông cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

2. Tình hình hàng hóa, giá cả thị trường
- Trước và trong Tết Nguyên Đán, hàng hóa phục vụ người dân vui xuân,
đón Tết dồi dào, giá cả một số mặt hàng thiết yếu có tăng, giảm phù hợp với quy
luật cung cầu của thị trường, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Nguồn
cung các mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch như khẩu trang vải, khẩu trang
vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, lương thực, thực phẩm, xăng
dầu, gas, ... cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.
Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán năm 2021 chỉ
tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng 7-10% so với cùng kỳ Tết năm 2020.
- Các lực lượng chức năng thực hiện kế hoạch công tác, tăng cường phòng
chống gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra, kiểm soát thị trường 24/24, kịp
thời xử lý các tình huống phát sinh. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục
được bảo đảm.
- Các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ khách du lịch quốc tế và
dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM/POS hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt.
3. Tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội
- Tính đến ngày 19h ngày 16/02/2021, các địa phương đã chăm lo đời
sống cho các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021 với số tiền gần 5.558 tỷ đồng, trong đó một số địa phương có mức chi
lớn như Thành phố Hồ Chí Minh 940 tỷ đồng, Hà Nội 616 tỷ đồng, Thanh Hóa
303 tỷ đồng, Hải Phòng 283 tỷ đồng, Nghệ An 146,5 tỷ đồng, Quảng Ninh 144
tỷ đồng, Thái Bình 132 tỷ đồng, Đồng Nai 131 tỷ đồng, An Giang 122,4 tỷ
đồng, Quảng Ngãi 118 tỷ đồng...
- Thực hiện chuyển quà kịp thời của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021 cho 1,733 triệu đối tượng có công với cách mạng, với
tổng kinh phí gần 538 tỷ đồng. Ngoài phần quà của Chủ tịch nước, các địa
phương đã chủ động trích ngân sách của tỉnh, thành phố và nguồn vận động để
tặng quà cho đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên đán với
mức quà bình quân dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng/suất, nhiều địa
phương có mức quà cao như TP Hồ Chính Minh 6.500.000 đồng/suất; Quảng
Ninh 4.000.000 đồng/suất.
- Để các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai kịp thời khắc phục hậu
quả, tái thiết sau thiên tai và nhanh chóng giúp người dân phục hồi sản xuất, ổn
định đời sống, vui xuân đón Tết, Chính phủ đã hỗ trợ khẩn cấp 19.396 tấn gạo,
3.667 tấn hạt giống (2.956 tấn hạt giống lúa, 653 tấn hạt giống ngô và 57 tấn hạt
giống rau) và 1.250 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, hàng dự
trữ y tế, nhu yếu phẩm khác. Đến nay, các địa phương đã cơ bản phục hồi sản
xuất, ổn định đời sống nhân dân.
- Về hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán: Chính phủ đã hỗ trợ 9.082,5
tấn gạo cho 605.501 khẩu của 14 tỉnh: Nghệ An, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình
Định, Hà Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Cao Bằng, Đắk Lắk, Kon
Tum, Bình Phước, Đắk Nông và Gia Lai.
2

- Về cứu đói giáp hạt: Chính phủ đã hỗ trợ 2.498,4 tấn gạo cho 166.560
khẩu của 05 tỉnh: Quảng Bình, Lạng Sơn, Đắk Nông, Lai Châu và Gia Lai.
- Các tỉnh, thành phố đã tích cực chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã
hội, các hộ nghèo, người cao tuổi với mức 300.000 đồng - 500.000 đồng/đối
tượng. Một số địa phương có mức hỗ trợ cao như: Bà Rịa - Vũng Tàu 4.000.000
đồng/đối tượng người cao tuổi; Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ người thuộc hộ
nghèo 1.250.000 đồng/đối tượng.
- Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà
nước đã thăm, tặng quà cho gần 5.384 trẻ em tại 25 địa phương với tổng kinh
phí 3,115 tỷ đồng từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
- Ngoài người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, các địa phương đã
quan tâm hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại
dịch Covid-19, như: Hà Nội đã trợ cấp, tặng 80.000 suất quà, 90.000 vé xe, hỗ
trợ phương tiện, với tổng kinh phí 60 tỷ đồng; thành phố Hải Phòng hỗ trợ trên
6,9 tỷ đồng... cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
- Về tình hình lương, thưởng Tết của người lao động: Theo số liệu của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội, tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54
triệu đồng/tháng, giảm khoảng 3% so với năm 2019; khoảng 55,6% trong tổng
số 62.640 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng tết Nguyên đán năm 2021,
mức thưởng bình quân gần bằng 01 tháng lương (6,36 triệu đồng/người), bằng
95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020 (6,69 triệu đồng/người).
- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 về
chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán
2021. Đồng thời, nhiều địa phương đã có nhiều hình thức thăm hỏi, động viên,
tặng quà và tổ chức chăm lo cho công nhân, người lao động không về quê đón
Tết cùng gia đình để phòng, chống dịch, như Hà Nội (hỗ trợ 313 công nhân lao
động thuê trọ), Hải Phòng (hỗ trợ trên 1.200 suất quà), Bình Dương (hỗ trợ trên
4.000 suất quà), Quảng Ninh (hỗ trợ trên 6,2 tỷ đồng tiền ăn thêm những ngày
Tết cho trên 3.500 người đang bị cách ly y tế tập trung)…
4. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, tuyên truyền
- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong Tết Nguyên
đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh và tuân thủ nghiêm quy định về việc phòng,
chống dịch Covid-19. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động
có nhiều hình thức đa dạng, phong phú với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”
gắn với chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các địa
phương đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống phù
hợp với bản sắc văn hóa của từng địa phương và của dân tộc cho người dân vui
xuân, đón tết, bảo đảm an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, như tổ chức các trò chơi
dân gian, Chợ hoa Xuân (Quảng Bình), Hội xuân tứ Trà (Thái Nguyên)...
- Do yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19, các địa phương dừng
bắn pháo hoa theo kế hoạch. Để truyền hình trực tiếp vào thời điểm giao thừa
phục vụ nhân dân đón Tết tại TP Hà Nội và TP Hải Phòng được Thủ tướng
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Chính phủ cho phép tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm cao với yêu cầu không
tập trung người xem gần khu vực tổ chức bắn pháo hoa để bảo đảm an toàn tuyệt
đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, một số địa phương
phải hủy, dừng tổ chức các hoạt động, chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí
cho người dân trong dịp Tết3.
- Các khu du lịch, lưu trú chấp hành nghiêm hướng dẫn phòng, chống
dịch Covid-19; tuy nhiên ở các cơ sở có hoạt động công suất chỉ đạt 20%, lượng
khách đã đặt phòng xong hủy chiếm tới 70% do ảnh hưởng của tình hình dịch
bệnh Covid-19.
5. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân
- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước tổ chức thực hiện nghiêm túc
chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường
trực 4 cấp đầy đủ, bảo đảm khám, cấp cứu cho nhân dân. Tính đến 7h ngày
16/02/2021 (mùng 5 Tết), tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện khám,
cấp cứu cho 285.309 lượt bệnh nhân tăng 14,5% so với cùng kỳ Tết Canh Tý.
- Về công tác phòng, chống dịch Covid-19: Theo báo cáo của Bộ Y tế,
Trong vòng 07 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ ngày 10/02/2021 đến 11h00 ngày
16/02/2021) đã ghi nhận tổng cộng 198 trường hợp mắc trong nước tại 7 tỉnh,
thành phố gồm: Hải Dương (174 ca, chiếm 87,9%), Hà Nội (8 ca, chiếm 4%),
Hồ Chí Minh (8 ca, chiếm 4%), Quảng Ninh (7 ca, chiếm 3.5%), Gia Lai (5 ca,
chiếm 2.5%) và Bắc Ninh, Bắc Giang chỉ ghi nhận 1 ca.
Ngày 15/02/2021 (mùng 04 Tết), Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp
Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đã chỉ đạo
thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ
tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch tại công
sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. Đồng ý dừng các lễ hội, các
hoạt động tôn giáo, tập trung đông người; chỉ đạo các địa phương xem xét, quyết
định cụ thể việc đi học của học sinh, sinh viên trên địa bàn. Đặc biệt yêu cầu
quản lý chặt chẽ các khu vực cách ly, khu vực bị phong tỏa, không để lây nhiễm
chéo trong khu vực bị cách ly, bị phong tỏa.
- Về an toàn vệ sinh thực phẩm: Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, tính
đến 10h00 ngày 16/02/2021 trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm
xảy ra.
6. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Trong dịp nghỉ Tết, công tác bảo đảm an toàn, chế độ trực tại các đơn vị
sản xuất kinh doanh được thực hiện nghiêm túc; không có sự cố, tai nạn lao
động nghiêm trọng. Tình hình cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt cho hệ
thống điện quốc gia được bảo đảm, không xảy ra sự cố bất thường.

3

TP Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, TP Đà Nẵng, Quảng Ninh,..

4

- Sản xuất nông nghiệp tại các địa phương diễn ra theo kế hoạch; tập trung
gieo cấy, chăm sóc lúa Đông Xuân, gieo trồng hoa màu trên cả nước và thu
hoạch cây vụ Đông miền Bắc. Cả nước đã gieo cấy đạt trên 2,27 triệu ha lúa
Đông xuân.
Đối với các địa phương chưa có ca nhiễm Covid-19, các hoạt động tiêu
thụ nông sản vẫn diễn ra bình thường, giá cả ổn định, lượng cung lương thực,
thực phẩm dồi dào, đáp ứng đủ cho nhu cầu tăng cao trong dịp Tết Nguyên Đán
Tân Sửu. Đối với các địa phương có ca nhiễm Covid-19 hoạt động tiêu thụ nông
sản ra ngoài địa bàn tỉnh gặp khó khăn do các tỉnh lân cận là thị trường chính
tiêu thụ nông sản áp dụng các biện pháp chặt về phòng, chống dịch Covid-19;
doanh nghiệp thu mua gặp khó khăn về nhân công để thu mua, sơ chế, bảo quản
nên khả năng thu mua, tiêu thụ bị hạn chế.
- Đã chủ động tổ chức kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, giảm
thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực
phẩm; đến ngày 15/02, cả nước không có ổ dịch tai xanh trên lợn; có 24 ổ dịch
cúm gia cầm A/H5N6 tại 13 tỉnh, thành phố; bệnh dịch tả lợn châu Phi có 113 ổ
dịch tại thuộc 49 huyện của 20 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày. Tổ
chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, vận chuyển các sản phẩm gia
súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan. Không có thiệt hại do thiên tai, không
có vụ cháy rừng nào xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.
7. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến và tổ
chức đón Tết vui xuân cho bộ đội theo kế hoạch, bảo đảm an toàn. Tình hình
vùng trời, vùng biển, biên giới, an ninh chính trị trong dịp Tết ổn định.
- Lực lượng chức năng các địa phương thực hiện nghiêm chế độ thường
trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra trên
địa bàn; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ
Tết Nguyên đán. Đặc biệt, các địa phương có đường biên giới, lực lượng biên
phòng duy trì các chốt trạm tại các khu vực trọng yếu, đường mòn, lối mở và
thường xuyên tuần tra ngăn chặn, xử lý người nhập cảnh trái phép theo quy định
về phòng chống dịch Covid-19…Trong dịp Tết , lực lượng Bộ đội Biên phòng
duy trì 1.608 tổ, chốt với tổng số hơn 9.990 người tham gia; đã bắt, bàn giao cơ
quan y tế địa phương cách ly, theo dõi 148 công dân Việt Nam nhập cảnh trái
phép từ Trung Quốc, Campuchia; tiếp nhận, bàn giao chính quyền địa phương
xử lý, cách ly 90 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả.
- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên cả nước trong 07 ngày nghỉ
Tết ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ việc phức tạp,
nghiêm trọng. Công tác đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về quản lý, sử
dụng pháo đạt hiệu quả cao trong dịp Tết, lực lượng chức năng đã bắt, xử lý
1.868 vụ, 2.003 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái
phép (tăng 27,1% số vụ, 30,3% số đối tượng). Tình trạng đốt pháo trái phép dịp
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Tết Nguyên đán năm 2021 giảm nhiều so với Tết 2020, trong 07 ngày Tết xảy ra
252 trường hợp tai nạn do pháo (giảm 21% so với năm 2020).
- Tình hình phòng, chống cháy, nổ: Trong 07 ngày Tết xảy ra 38 vụ cháy,
giảm 46 vụ (54,76%) so với cùng kỳ năm 2020; làm 02 người chết, 07 người
bị thương.
- Trong dịp Tết đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ, 24 đối tượng tàng trữ, sử dụng
trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
8. Tình hình trật tự an toàn giao thông
- Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải: Tai nạn giao thông trong 07
ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên toàn quốc xảy ra 182 vụ, làm chết 109
người, bị thương 123 người. So sánh với 07 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý
2020, giảm 16 vụ (giảm 8,08%), giảm 24 người chết (giảm 18,05%), giảm 51
người bị thương (giảm 29,31%). Cụ thể:
+ Đường bộ: Xảy ra 179 vụ, làm chết 106 người, bị thương 123 người.
+ Đường sắt: Xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người.
+ Đường thủy: Xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người
- Theo Bộ Y tế, tính đến 7h00 sáng ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết), sau 6
ngày nghỉ Tết đã có 29.650 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông,
giảm 2,8% so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai
nạn giao thông chiếm 10,4% trong tổng số khám, cấp cứu chung.
- Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT của các địa phương:
Trong 07 ngày nghỉ Tết, CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 16.758
trường hợp vi phạm; phạt tiền 17 tỷ 113 triệu đồng; tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642
xe mô tô; tước 1.930 GPLX các loại.
9. Về thực hiện chế độ trực Tết và thông tin báo cáo
Các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức trực Tết, trực sẵn
sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan, trụ sở bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ gìn tốt an
ninh trật tự; tổ chức theo dõi, nắm tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết công việc
phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Ghi
nhận chế độ trực và báo cáo nghiêm túc của các Bộ, cơ quan, địa phương trong
suốt dịp Tết. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
trực 24/24 để giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến lợi ích quốc gia,
bảo hộ công dân, giải quyết thủ tục hành chính công trong trường hợp khẩn cấp,
nhân đạo; theo dõi sát tình hình thế giới và sở tại kịp thời báo cáo về nước các
thông tin đáng chú ý.
10. Đánh giá và kiến nghị
Trong dịp Tết với bối cảnh bình thường mới, nhiều biện pháp đồng bộ đã
được triển khai để phòng, chống dịch Covid-19, nhân dân cả nước đã đón Tết
trong không khí sum vầy, vui tươi, an toàn… Các cấp, các ngành, các đoàn thể,
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tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ, chăm lo
Tết cho nhân dân theo Chỉ thị của Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ; thực hiện kịp thời các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt
sỹ, người có công với Cách mạng, hộ nghèo, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên
tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nơi biên giới, hải đảo để mọi
nhà, mọi người đều được đón Xuân, vui Tết. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân có nghĩa cử cao đẹp, chung tay chia sẻ, tương thân, tương ái, giúp đỡ người
có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị Tết. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
được quan tâm, thực hiện tốt…
Các bộ, cơ quan, địa phương, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực
hiện tốt các nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế,
lực lượng công an, quân đội, các tình nguyện viên và các địa phương đã chủ
động, quyết liệt triển khai kịp thời Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số
19/NQ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 và đạt kết quả quan trọng trong phòng,
chống dịch Covid-19; các ổ dịch đã nhanh chóng được phát hiện, khoanh vùng
và từng bước được kiểm soát. Thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định,
cung ứng đầy đủ nhu cầu thực phẩm, phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Tiền
lương, tiền thưởng cho người lao động cơ bản được bảo đảm kịp thời, đúng quy
định. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về những thành tựu của đất nước,
các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được tăng cường phù hợp với diễn biễn
tình hình dịch Covid-19.
Tuy nhiên, trong dịp Tết còn để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, hiện
tượng tàng trữ, đốt pháo nổ, pháo hoa trái phép tại một số địa phương; tình trạng
nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra phức tạp; số ca nhiễm Covid-19 mới còn tăng;
sức mua tổng thể tăng thấp với cùng kỳ năm 2020. Các bộ, ngành, địa phương
cần tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và tiếp tục có các giải pháp kịp
thời, hiệu quả, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương đôn đốc thực hiện
nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết. Đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu
ngay từ những ngày đầu năm mới, quán triệt chủ đề hành động năm 2021 của
Chính phủ: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng phát triển", kiên định thực
hiện “mục tiêu kép” chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản,
tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; đồng thời
thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành
chính; khẩn trương tập trung xử lý công việc ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ
nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc và thời
giờ làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe
công đi lễ hội, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả
làm việc.
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Văn phòng Chính phủ kính trình và đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban
hành Công điện đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai ngay từ
ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị,
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: Văn thư, TH (2b). HQ
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Mai Tiến Dũng
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