
  

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 276 /STP-VP 
V/v tổ chức thực hiện một số 

nhiệm vụ trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày  26  tháng 01 năm 2022 

 

     Kính gửi:  Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
 
 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về 

triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp 

luật, các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động của Sở tổ chức quán triệt tới công chức, người lao động trong 

Phòng, đơn vị các văn bản của Trung ương và của địa phương về việc tổ chức 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

2. Trưởng các phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục quán triệt 

sâu sắc chủ đề của năm 2022 được tỉnh xác định là “Siết chặt kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá” tới toàn thể cán 

bộ thuộc thẩm quyền quản lý để chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ. 

3. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn 

vị chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, quy định về giờ làm việc, duy trì kỷ 

luật, kỷ cương hành chính, Nội quy, Quy chế làm việc, không để không khí 

trước và sau Tết ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.  

Tiếp tục tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-

19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, 

sẵn sàng ứng phó mọi tình huống; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải 

pháp bảo đảm vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế 

- xã hội; dừng và không tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết. Tăng cường giám sát, phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình 

huống xảy ra.  

Chủ động, quyết liệt trong tham mưu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ 

chuyên môn của phòng, đơn vị bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 

các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2022.  
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4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu việc tăng cường phổ 

biến các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội; về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại 

pháo; về an toàn giao thông, xử lý vi phạm người có nồng độ cồn khi tham gia 

giao thông; tuyên truyền hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý 

cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. 

5. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm nắm tình hình 

đón Tết của công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý, trường 

hợp có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay với Lãnh đạo Sở hoặc thông báo về 

Văn phòng Sở để báo cáo Lãnh đạo Sở.  

6. Các phòng, đơn vị rà soát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân 

công kịp thời, đúng thời hạn; theo dõi, tham mưu ban hành các Kế hoạch công 

tác theo các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ. 

7. Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp bố trí lực lượng, 

phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ tại cơ quan, đơn 

vị. Ban chỉ  huy quân sự Sở phối hợp với Văn phòng Sở xây dựng lịch trực tết 

của lực lượng tự vệ cơ quan; thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở nơi làm việc; 

quán triệt công chức, viên chức, người lao động các phòng, đơn vị treo cờ Tổ 

quốc tại gia đình. 

8. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xếp lại hồ sơ, tài liệu, chỉnh trang nơi 

làm việc.  

Đề nghị Chi đoàn thanh niên Sở tổ chức cho đoàn viên tổng vệ sinh và 

chỉnh trang lại khuôn viên trụ sở Sở Tư pháp. 

9. Công đoàn cơ sở, Chi đoàn thanh niên đề xuất về việc tham gia tặng 

quà các gia đình chính sách dịp trước Tết; tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại địa bàn phù hợp. 

10. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch: 05 ngày, từ thứ Hai ngày 31/01/2022 

đến hết thứ Sáu ngày 04/02/2022 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến 

hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện việc trực Tết theo  

Lịch trực Tết của Sở và đơn vị.  
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Hết thời gian nghỉ Tết (hết ngày 04/02/2022, tức hết ngày mùng 4 tháng 

Giêng năm Nhâm Dần), yêu cầu công chức, viên chức, người lao động đi làm 

việc bình thường.   

11. Văn phòng Sở có trách nhiệm quản lý, đôn đốc việc thực hiện; tổng 

hợp tình hình của Sở trước, trong và sau Tết  trình Lãnh đạo Sở báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                              GIÁM ĐỐC                                                                      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

                 Nguyễn Thanh Sơn 
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