BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________________

Số: 196 /LĐTBXH-VP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

V/v tổ chức trực và báo cáo
tình hình trong dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần 2022

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Công văn số 2855-CV/VPTW ngày 13/01/2022 của Văn phòng
Trung ương Đảng và Công văn số 340/VPCP-TH ngày 14/01/2022 của Văn
phòng Chính phủ về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022, Bộ yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Phân công Lãnh đạo Sở và cán bộ đầu mối trực Tết (mẫu tại Phụ lục 1);
thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời
báo cáo Bộ những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có).
2. Gửi Kế hoạch của địa phương về thăm, tặng quà các đối tượng chính
sách, tình hình an toàn lao động, vệ sinh lao động trong dịp Tết và báo cáo kết
quả sơ bộ tình hình thực hiện về Bộ trước 15 giờ ngày 27/01/2022 (tức ngày 26
tháng Chạp năm Tân Sửu) (mẫu tại Phụ lục 2).
3. Trong thời gian nghỉ Tết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường
xuyên theo dõi, nắm tình hình cụ thể về đời sống Nhân dân, các đối tượng chính
sách, nếu có vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý
của Ngành tại địa phương trong dịp Tết đề nghị thông tin nhanh qua về Văn
phòng Bộ.
4. Gửi báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện thăm, tặng quà Tết của địa
phương, đồng thời đề xuất những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo,
điều hành sau Tết thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành tại địa phương về Bộ trước
10 giờ ngày 03/02/2022 (tức ngày mùng 03 Tết Nhâm Dần) để tổng hợp, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện, đảm bảo chất lượng báo
cáo, đúng thời hạn yêu cầu (đồng thời gửi kết quả qua thư điện tử
phongtkth@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cục BTXH, VPQG về giảm nghèo, Cục NCC,
Cục TE, Cục ATLĐ, Thanh tra Bộ, Quỹ Bảo trợ
trẻ em VN (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin,
Báo LĐXH, Tạp chí LĐXH, Báo điện tử
Dân trí (để p/h tuyên truyền);
- Lưu: VT, TH(HĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Bá Hoan

Thông tin cụ thể đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, điện thoại: 024.38269536; 0388.256.849.

