UY BAN TRUNG U'gNG
MT TRJN TO QUOC VIT NAM

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc

BAN THU CJNG TRI)C

Ha Ni, ngày 23 tháng 12 nám 2020
S: 1867/MTTW-BTT
V/v don Tt Tan Sfru 2021 vui tuoi,
lành mnh, an toàn, tiêt kim

KInh gui: - Uy ban MTTQ Vit Nam các tinh, thành ph;
- Các ban, don vj co quan Uy ban TW MTTQ Vit Nam.

Thirc hin Chi thj s 48-CT/TW ngày 09/12/2020 cUa Ban BI thu Trung
rnmg Dãng v vic t chirc Tt Tan Siru nm 2021; Chi thi s 44/CT-TTg ngày
21/12/2020 cüa Thu ttthng Chinh phü v vic thng cuông các bin pháp bâo dam
Tt Nguyen dan Tan Stru 2021 vui tuth, lanh mnh, an toàn, tit kim, Ban Thung
trirc Jy ban Trung uong Mt trn T quc Vit Nam d. nghj Uy ban Mt trn T
quc các tinh, thành ph; Các ban, dicTn vi thuc cd quan Uy ban Trung 1wng
MTTQ Vit Nam trMn khai, quán trit mt s ni dung sau:
1.Tuyên truyên, ph bin, quãn trit và trin khai thirc hin nghiêm Chi thj
s 48-CT/TW ngày 09/12/2020 cUa Ban BI thu Trung hong Dãng; Chi thj so
44/CT-TTg ngày 2 1/12/2020 cüa Thu tuthig ChInh phü v vic to chirc Tt näm
2021 lành mnh, an toàn, tit kim, tao 1±1 th& phn kh&i ngay tü näm d.0 thirc
hin Ngh quyt Dai hi XIII cüa Dâng và nglij quy& dai hi dãng b các c.p,
huàng tâi th chüc thành cong cuc bu cü dai biu Quc hi khóa XV và dai biu
Hi dong nhân dan các cp nhim k' 202 1-2026.
2. Thirc hin nghiêm tüc các quy djnh v phông, chông djch Covid-19,
tuyên truyn vn dung nhãn dan không chü quan, mt cânh giác vji các nguy co
djch bnh; phi hçip vôi các t chuc lien quan chám lo dYi sang 4t cht và tinh
thn cüa nhân dan trong dip tt; tham muu cp üy, chInh quyn thrc hin t& các
chinh sách an sinh và phüc igi xã hi di vói các gia dInh chInh sách; ngithi
nghèo, ngu?ii có hoân cânh d.c bit khó khän, dng bào vi)ng bj thit hai do thiên
tai, djch bnh, vüng sâu, vCing xa, ving dc bit khó khàn, vüng biên giói, hâi dào;
cong nhân các khu cong nghip, khu ch xut... dam bâo mçi nhà, mci ngi.r&i du
dugc vui Tt, don Xuãn.
3. T chuc t& vic thàm hói tng qua các gia dmnh 1it si, gia dmnh có cong
v&i nuàc, các dng chI lao thành cách mng, Mc Vit Nam Anh hiing, thuong

binh, bnh birth, trI thüc, chirc s.c ton giáo tiêu biu, các dcin vj 1irc lucing vU trang
và 1i1c luçmg khác lam nhim v11 tnrc T&, nh.t là v'ing biên giói, hãi dào, vüng
dàc bit kho khn.
a

4. Phi hqp t chüc các hoat dng van hóa, th thao, l hi mrng Xuãri Tan
Si'ru và các ngày kr nim khác dam bào thi& thtrc, hiu qua, an toan, ti& kim,
lành manh, phii hçp vai np sng van minh, truyn thong van hóa dan tc và thun
phong m tiic, tp quail t& dçp cüa t1rng dja phi.rcmg gn vai vic thrc hin
nghiêm các quy dnh v phông, chng djch Covid-19.
5. Phii hçip n&m chic tInh hInh, tuyên truyn vn dng nhân dan thirc hin
nghiêm chU tnrcing không san xut, buôn ban và d& pháo và các hânh vi vi phm
v an ninh tr.t tr; xay dimg K ho.ch bão dam an ninh, an toân cong sâ, phông
chng cháy n; t chirc thng v sinh, trang trI cc quan, cong s& xarih, sch, dçp;
phân cong lãnh dao trirc ca quan, kjp thôi giãi quyt mci cong vic phát sinh và
thirc hin nghiêm ch d thông tin, báo cáo, bào dam thông su& trong thii gian
nghi Tt và tr& li lam vic ngay sau khi kt thüc th&i gian nghi Tk
Van phông Uy ban Trung uang Mt tr.n T quc Vit Nam có trách
nhim don dc, theo dOi vic trin khai thrc hin; tng hqp tInh hInh, báo cáo
Ban Thuing trirc Üy ban Trung uang Mt tr.n T quc Vit Nam tInh hInh t
chCrc Tt trong h thng M.t trn các cp.
ye

Noinhn:
- Nhu trên;
- Các dng chI Irong Ban Thuing trljc;
- Các ban, dmi vi trong Co quan;
- Các dong chI 1nh dao Vn phông;
- Các phông thutc Van phàng;
- Luu VT-LT.

TM. BAN THLJONG TRLJ'C
PHO CHU TICH-TONG TIIItf KY
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