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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 154/SLĐTBXH-VP ngày 15/01/2022 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện tốt công tác quản lý người lao động của địa phương làm việc ở 

nước ngoài và lao động từ các tỉnh, thành phố trong nước trở về địa phương trong 

dịp tết Nguyên đán; kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý những trường hợp 

người lao động trốn khai báo, không thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 theo quy định của cơ quan y tế. 

2. Tập trung theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, 

tiền công, tiền thưởng cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp và cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu 

nhập, mất việc làm, thiếu việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

3. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, giải quyết kịp thời tranh chấp 

lao động. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ hoạt động tuyển dụng lao động thời vụ trong 

dịp Tết Nguyên đán, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lừa đảo, môi 

giới việc làm trái pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đảm bảo 

cho người lao động có điều kiện vui Tết, đón Xuân. 

4. Chỉnh trang Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ đảm bảo sạch đẹp, tôn 

nghiêm, phục vụ tốt hoạt động thăm viếng của các cơ quan, đoàn thể và nhân dân. 

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ các đoàn của lãnh 

đạo tỉnh và huyện đi thăm hỏi, tặng quà người có công và thăm viếng Đài tưởng 

niệm tại địa phương. 

5. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc tiếp nhận 

kinh phí hỗ trợ, quà tặng do các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, 

tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn,… đảm bảo công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi 

dụng, trục lợi chính sách, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và 
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được nhận quà trước Tết; tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ cho người cao 

tuổi theo đúng hướng dẫn. 

6. Tổ chức kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, đặc biệt 

là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người có công với cách 

mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt, hộ dân bị thiệt hại bới thiên tai, dịch bệnh; người dân gặp khó khăn, không 

đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch COVID-19…) để chăm lo, hỗ 

trợ kịp thời, đảm bảo không để bất kỳ người dân nào thiếu lương thực, thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán. 

7. Tăng cường công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức 

các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyến 

khích tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí mừng Đảng, mừng Xuân, các trò chơi 

dân gian an toàn, lành mạnh và phù hợp với từng lứa tuổi trẻ em tại địa bàn dân cư, 

góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và ngăn ngừa trẻ em tham gia vào các 

trò chơi mang tính bạo lực, các vụ việc gây rối trật tự công cộng và tệ nạn xã hội. 

Tổ chức kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm phục vụ hoạt động 

vui chơi, giải trí cho trẻ em và khắc phục, xử lý kịp thời những nguy cơ mất an 

toàn cho trẻ em khi tham gia vui chơi trong dịp Tết. 

8. Tăng cường tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống 

tệ nạn xã hội; chỉ đạo theo dõi, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy và các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm để đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời các 

nội dung trên./.  

 

Nơi nhận:    
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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