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V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM 

Hà Nội, ngày 09 thảng 01 năm 2019 

Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ, 
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

đảng uỷ trực thuộc Trung ương, 
- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương, 

Đẻ chuẩn bị tốt cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc 
Kỷ Hợi 2019, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp quán triệt và tổ chức triển khai 
thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 28/12/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Kỷ Hợi 2019 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, lưu ý một số nội dung sau: 

1. Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về trách nhiệm nêu gương đối với người 
đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. 
Bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhân dân được đón Tết trong bầu 
không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn. Quan tâm chăm lo các gia 
đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. 

2. Tổ chức thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 
gia đình và người có công với cách mạng, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam 
Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn 
vị lực lượng vũ trang và đơn vị khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. 

3. Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội mừng Xuân Kỷ Hợi 
và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (ngày 03/02/2019) thiết thực, tiết kiệm, 
lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc, với thuần phong, 
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mỹ tục, phong tục, tập quán của từng địa phương. Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý 
nghiêm các sai phạm trong tổ chức hoạt động văn hoá, lễ hội. 

4. Thực hiện nghiêm thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, có kế hoạch phân 
công, bố trí cán bộ, công chức, nhân viên trực, xử lý, giải quyết kịp thời mọi 
công việc trong thời gian nghỉ Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc 
thời gian nghỉ Tết. 

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Vàn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan 
hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 89 năm 
thành lập Đảng; chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong việc tham gia các hoạt động văn hoá, lễ hội, về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội, nhất là an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm 
trong dịp Tết. 

Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư nắm tình hình triển khai 
thực hiện và báo cáo Ban Bí thư về kết quả thực hiện Công văn này. 

Nơi nhân: 
• Như trên, 
• Các đồng chí Ưỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương, 

• Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 
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