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BÁO CÁO 

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

 

 

Thực hiện Công văn số 115/VP-TH ngày 09/01/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổng hợp báo cáo tình 

hình trước, trong và sau tết Nguyên đán lần 2 theo quy định như sau: 

I. Tình hình đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của đơn vị 

Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành phổ biến, quán triệt tới toàn thể 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nghiêm túc thực hiện Chỉ 

thị và các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo liên quan đến việc tổ chức và 

các nội dung bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Không mang hoa, quà đến các đồng chí lãnh đạo để chúc Tết, đặc biệt là không 

tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cơ quan cũng như các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh 

ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 

- 03/02/2020); không dùng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn 

gốc từ ngân sách, từ công quỹ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi, thưởng, biếu, cho, 

tặng sai chế độ quy định của Nhà nước; không sử dụng xe công để phục vụ các 

hoạt động cá nhân… 

Tiến hành tổng vệ sinh cơ quan, trang trí đón tết tại trụ sở của cơ quan theo 

phương châm “xanh, sạch, đẹp”, "vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm" nhưng 

vẫn giữ được không khí trang trọng, đầm ấm trong dịp Tết tại công sở. Quan 

tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao 

động của cơ quan. 

Trên cơ sở lịch Trực Tết được phân công, Lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, 

đơn vị trực thuộc tiếp tục phân công, giao việc cụ thể và đôn đốc các cá nhân 

trong đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền giao; 

chủ động xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng giải quyết các công 

việc phát sinh trong dịp Tết và triển khai thực hiện ngay công việc sau kỳ nghỉ 

Tết. 

Chủ động tổ chức triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo trì, bảo dư ng hệ 

thống công nghệ thông tin và trang thiết bị của Sở; đồng thời xây dựng và thực 

hiện tốt phương án trực xử lý sự cố đối với các hệ thống công nghệ thông tin của 

tỉnh như: Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống thư điện tử, hệ thống truyền hình 
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trực tuyến… do đó trong dịp Tết các hệ thống này đều hoạt động ổn định, không 

phát sinh sự cố. 

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020, công chức, viên chức 

và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông không tham gia vào việc sản 

xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, không 

tham gia đua xe trái phép, không tham gia các tệ nạn xã hội, cờ bạc, số đề, 

không vi phạm Luật giao thông đường bộ… tài sản và tài liệu của cơ quan được 

đảm bảo an toàn trước trong dịp Tết. 

II. Công tác quản lý các hoạt động Thông tin và Truyền thông trên địa 

bàn t nh trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 

Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông rà soát, kiểm tra 

đo thử, bảo dư ng các hệ thống thiết bị, đường truyền; điều chỉnh sắp xếp hợp lý 

mạng lưới, bố trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo cho mạng lưới hoạt động tốt; 

hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ để phân tải lưu lượng, ứng cứu tình 

huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn mạng cố định, di động, Internet, đặc biệt 

đối với thời điểm Giao thừa; không thực hiện các chương trình khuyến mại nếu 

không có biện pháp đảm bảo chắc chắn chất lượng dịch vụ trong thời gian trước 

và trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, phòng Văn hóa và 

Thông tin các huyện, thành phố tiếp tục thông tin, tuyên truyền mừng Đảng, 

mừng xuân theo định hướng và kế hoạch; thông tin điện tử, internet không có 

bất thường; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp tết Nguyên đán và 

mùa lễ hội năm 2020 và phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, gắn với 

việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020. 

Tuyên truyền quảng bá Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng 2020 trên trang Thông tin 

điện tử của Sở. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, bảo trì, bão dư ng các hệ thống 

thư điện tử: mail.langson.gov.vn, Văn phòng điện tử, Trung tâm tích hợp dữ liệu 

và các máy móc thiết bị của cơ quan để đảm bảo duy trì hoạt động trong thời 

gian trước, trong và sau Tết. 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 kính gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp theo quy 

định./. 
  

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Trung tâm CNTT-TT; 

- Lưu: VP, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Quang Huy 
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