
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số:              /SNN-VP
V/v tổ chức Tết, trực và báo cáo tình 

hình trong dịp Tết  Nguyên đán 
Quý Mão năm 2023

Hải Dương, ngày             tháng 01 năm 2023

Kính gửi:
- Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 117/CT-BNN-VP, ngày 06 tháng 01 năm 2023 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ 
thị số 17/CT-UBND, ngày 29 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương về 
việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui 
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 67/UBND-VP, ngày 09 tháng 
01 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức trực và báo cáo tình 
hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và PTNT quán triệt tới thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tập trung 
triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, của tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Tham mưu, tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn được phân công, trong đó tập trung thực hiện quyết liệt 
các nhiệm vụ: Tổ chức rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị các loại vật tư nông 
nghiệp và các điều kiện kỹ thuật khác, nhất là giống cây trồng, vật nuôi, nước 
tưới,... để đảm bảo sản xuất đúng thời vụ. Triển khai ngay các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phòng chống cháy rừng; tăng cường 
công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm 
trên địa bàn.

3. Đảm bảo chế độ trực ban trong dịp Tết 24/24 giờ (từ thứ Sáu, ngày 
20/01/2023 đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023 - tức từ 29 Tết đến hết mùng 5 
Tết) để tổ chức ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh trong phạm vi quản lý 
của ngành và an ninh, an toàn cơ quan, trong đó: 
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- Văn phòng Sở tham mưu Lịch trực Tết của Lãnh đạo Sở và phân công 
cụ thể ca trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với Khối Văn phòng Sở, 
đồng thời thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo hằng ngày và báo cáo bằng văn 
bản tình hình chung của toàn ngành về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 15h00 
ngày 25 tháng 01 năm 2023 (mùng 04 Tết). 

- Các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực 
tế của đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực Tết tại cơ 
quan, đơn vị theo ca, đồng thời gửi danh sách các ca trực về Văn phòng Sở 
Nông nghiệp và PTNT trước ngày 17/01/2022 để tiện theo dõi, phối hợp.

- Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo bằng điện thoại tình hình, diễn biến 
trong ca trực tại cơ quan, đơn vị về Trưởng ca trực tại Cơ quan Sở. Thời gian 
báo cáo từ 14h00' đến 15h00' hàng ngày (theo danh sách, số điện thoại các Ca 
trực của Sở). Đối với các đơn vị: Chi cục Thủy lợi, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục 
Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và 
BVTV, Trung tâm Khuyến nông, Ban Quản lý rừng, báo cáo ngắn gọn bằng 
văn bản tình hình trong dịp nghỉ Tết về Sở theo địa chỉ email: 
vuthihongthu@haiduong.gov.vn hoặc vps.nnptnt@gmail.com trước 10h00’ 
ngày 25/01/2023 (mùng 4 Tết). 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Trưởng các ca trực của Cơ 
quan Sở Nông nghiệp và PTNT nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các đ/c Trưởng ca trực tại cơ quan Sở;
- Lưu: VT, B.Thu, HT.QLĐH.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng                              
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