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BÁO CÁO
Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
(lần 1)
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Ngay từ ngày đầu năm 2022, UBND, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành
các Quyết định, Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo và tổ chức hội nghị triển khai
các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ban
hành kế hoạch và tổ chức giao ban để nắm tình hình đời sống Nhân dân, an ninh
trật tự trước, trong và sau Tết tại các xã, thị trấn; tổ chức triển khai và thực hiện
nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về phòng
chống dịch Covid-19; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày
01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường kỷ luật, kỷ cương
trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị 01/CTUBND ngày 06/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ chức đón Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 31/12/2021 của Huyện
ủy Như Thanh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022... Ban
hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 13/01/2022 Chủ tịch UBND huyện Như
Thanh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Ban hành kế hoạch thăm
hỏi, động viên và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đơn vị làm
nhiệm vụ trong dịp Tết, các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa
Như Thanh; Hướng dẫn tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tổ chức văn hóa, văn
nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian; mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
2. Tình hình sản xuất, kinh doanh; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia
súc, gia cầm trong dịp trước Tết
UBND huyện, các xã, thị trấn tăng cường, tích cực hướng dẫn cho Nhân
dân thu hoạch vụ Đông năm 2021-2022; tính đến ngày 13/01/2022 đã thu hoạch
xong 1.025,69 ha, đạt 100% diện tích gieo trồng; năng suất, sản lượng đạt và vượt
kế hoạch đề ra. Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai cho Nhân dân thực hiện tốt thời vụ
gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2021-2022, tính đến ngày 12/01/2022, diện tích cây
lúa đã gieo cấy là 655 ha/2.931 ha lúa, đạt 22,3% kế hoạch. Hiện nay các hồ đập
đang tích đủ nước để phục vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022.
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, các xã, thị trấn phòng, chống dịch
bệnh truyền nhiễm và phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Quản lý việc
vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm.
Tổ chức rà soát các mặt hàng lương thực, thực phẩm nhất là thịt lợn và sản phẩm từ
thịt lợn trước Tết Nguyên đán 2022, theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch
bệnh để kịp thời có phương án đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường, đặc biệt là
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không để bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát trở lại. Hiện nay, công tác kiểm soát
mua bán, vận chuyển, giết mổ, lăn dấu thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
và tại các chợ được UBND huyện, Ban chỉ đạo quản lý vận chuyển, giết mổ gia súc,
gia cầm huyện và các xã, thị trấn tổ chức kiểm soát thường xuyên và chặt chẽ. Đàn
vật nuôi phát triển ổn định và không có dịch bệnh xảy ra; An ninh rừng được giữ
vững, không có cháy rừng xảy ra.
3. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách
người có công, bảo trợ xã hội
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội, UBND
các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chi trả đúng, đủ chế độ
cho các đối tượng, tăng cường kiểm tra, nắm chắc tính hình đời sống Nhân dân để
đề xuất, cứu trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói trong dịp
Tết. Qua rà soát, đến nay tình hình đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản
ổn định, không có số hộ dân thiếu lương thực. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn
tiếp tục rà soát những hộ khó khăn thiếu lương thực vượt quá khả năng cân đối của
xã, thị trấn báo cáo ngay về UBND huyện để có phương án giải quyết. Hội người
mù tỉnh hỗ trợ gạo cho 62 hội viên hội người mù huyện Như Thanh, mỗi hội viên
60kg, tổng số gạo hỗ trợ là 3.720kg.
Ban hành kế hoạch, phương án cụ thể để các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện,
các ngành, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia
đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, động viên, tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ thường
trực trong dịp Tết…Kết quả rà soát đến ngày 13/01/2022, toàn huyện đã có trên
5.549 xuất quà của Trung ương, của tỉnh, của huyện, các ngành, đơn vị, doanh
nghiệp với tổng kinh phí 1.948.500.000 đồng, bao gồm: quà chúc thọ, mừng thọ
1.179 xuất, với số tiền là 480.700.000 đồng; quà của trung ương 1.523 xuất, với số
tiền là 472.500.000 đồng; quà của tỉnh 1.615 xuất, với số tiền là 529.500.000
đồng; quà của huyện 106 xuất, với số tiền là 61.600.000 đồng; quà xã hội hóa
1.033 xuất, với số tiền là 380.900.00 đồng. Nhìn chung Nhân dân rất phấn khởi,
đồng tình trước sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các cấp, các ngành dành cho các
đối tượng người yếu thế trong xã hội, giúp cho họ được đón xuân vui vẻ, an lành.
4. Tình hình thị trường hàng hoá, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết
yếu phục vụ Tết
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn tham mưu xây
dựng kế hoạch triển khai tốt công tác chuẩn bị các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ
tết cho Nhân dân, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị
trường trong dịp trước Tết, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.
Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng
cấm được chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. Các đoàn kiểm tra và Đội Quản lý thị
trường số 13 đã kiểm tra các đại lý, cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn huyện. Công
tác quản lý nhà nước về giá được tăng cường, tập trung kiểm tra, kiểm soát việc kê
khai, niêm yết giá và bán hàng hóa, phí dịch vụ theo giá niêm yết; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
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Nhìn chung thị trường hàng trước Tết sôi động, hàng hóa dồi dào, mẫu mã
đẹp, chủng loại đa dạng, rõ về nguồn gốc xuất sứ, bảo đảm chất lượng, không xảy
ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Giá cả hàng hóa, dịch vụ trước Tết ổn định,
không có hiện tượng tăng giá đột biến. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán
chấp hành tốt việc buôn bán các loại mặt hàng theo đăng ký kinh doanh.
5. Tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị,
UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai kế hoạch đảm bảo an
ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, chống buôn bán, vận
chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép, đèn trời, trò chơi bạo lực, cháy rừng; tăng
cường lực lượng công an huyện xuống các xã, thị trấn; lên phương án tuần tra,
kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội; lực lượng
cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng
điểm, nhất là việc kiểm tra nồng độ rượu bia của của người tham gia giao thông,
khu vực đông người đi lại. Thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài hiện
đang tạm trú trên địa bàn trong dịp trước Tết. Tổ chức mở đợt cao điểm tấn công,
trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Lực
lượng Công an trên toàn huyện tổ chức 15 Tổ tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân
tiến hành tuần tra, kiểm tra ANTT vào các buổi tối nhằm phát hiện, kiểm soát,
ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong thời gian 1
tháng thực hiện cao điểm, Công an huyện đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 08 vụ việc
phạm tội và vi phạm pháp luật, chủ yếu là đánh bạc, trộm cắp tài sản, hàng hóa
không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Vận động, thu hồi 08 khẩu súng các loại, 05 xung
kích điện, 5,5 kg pháo; Phát hiện, tiếp nhận và giải quyết 04 vụ việc, 05 đối tượng
liên quan tàng trữ pháo trái pháp luật; Xử phạt 02 đối tượng với tổng số tiền 15
triệu đồng. Tuần tra kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 32 trường hợp vi phạm Luật
ATGT đường bộ... Đến nay tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được
giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ; không
xuất hiện các băng nhóm tội phạm, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội
phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm. Xây dựng Phương án phân công
lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện phụ trách các lĩnh vực, địa bàn các xã, thị trấn
trong thời gian tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tổ chức cho các đơn vị, người
dân cam kết đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều nội dung
trên các lĩnh vực.
6. Tình hình đảm bảo an toàn giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại
của Nhân dân; cung cấp điện và nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt
Để đảm bảo cho bà con Nhân dân trong huyện vui Xuân, đón Tết an toàn,
Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các ngành thành viên, UBND các xã, thị trấn triển
khai thực hiện quyết liệt theo nội dung công văn số 2836/UBND-BATGT ngày
30/12/2021 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT, dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022. Thường xuyên
tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các vi phạm về ATGT, đôn đốc nhà thầu đẩy
nhanh tiến độ các công trình giao thông nhằm đảm bảo giao thông an toàn và
thông suốt cho bà con Nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Kiểm tra
các tuyến đường trên địa bàn, chỉ đạo tiến hành duy tu, bảo dưỡng, phát quang các
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tuyến đường giao thông nông thôn không để xảy ra tình trạng mất an toàn cho
người và phương tiện khi tham gia giao thông.
Điện lực Như Thanh, Trạm nước sạch thị trấn Bến Sung phục vụ 24/24 giờ
đảm bảo đủ điện, nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.
7. Công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế
trong dịp Tết; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu
quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương,
Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện và hướng dẫn của nghành Y tế, đặc biệt là
Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định
tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết
định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế và Quyết định số 4399/QĐUBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh. Các cấp, các ngành tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là và tâm lý thỏa mãn với kết quả đạt được trong công tác
phòng, chống dịch; chủ động, tích cực, sáng tạo thực hiện Quy định tạm thời
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn
huyện; thực hiện đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên
ngoài; tập trung thực hiện khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị, xử lý nhanh,
triệt để các ổ dịch; sớm hoàn thành kế hoạch tiêm chủng vắc xin, đảm bảo độ bao
phủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành y tế; thường xuyên thông tin, tuyên truyền
tình hình dịch bệnh để mọi người dân đề cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt
khuyến cáo 5K.
Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 thực hiện nghiêm túc trực
trong ngày nghỉ, ngày Lễ Tết; thường xuyên hội ý nhanh nắm bắt tình hình và
triển khai công tác phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền,
tăng thời lượng phát thanh của Đài huyện từ 02 lần lên 03 lần/ngày; Tiến hành
kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các xã, thị trấn, các chợ, siêu thị. Yêu cầu
các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo ngày 02 lần (11 giờ và 15 giờ) về Văn phòng
HĐND&UBND huyện. Văn phòng HĐND&UBND báo cáo 01 lần/ ngày trước 16
giờ về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Thường xuyên tổ chức kiểm
tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp từ nước ngoài về địa phương để yêu cầu khai
báo, cách ly y tế theo quy định. Tính ngày 11/01/2022, toàn huyện đã triển khai 22
đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19, với tổng số 109.954 mũi; có 234 ca dương tính
với SARS-CoV-2. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản
được khống chế và kiểm soát tốt.
Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế, phòng khám An Khang chuẩn bị
tốt các điều kiện, thiết bị vật tư y tế đảm bảo phòng chống dịch và khám chữa
bệnh cho Nhân dân; lên kế hoạch phân công y bác sỹ trực 24/24 giờ, đảm bảo cứu
chữa cho bệnh nhân trước, trong và sau tết.
Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức
đoàn đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở
sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm; qua kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh
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doanh điều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay trên
địa bàn huyện không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.
8. Tình hình tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí,
du lịch, lễ hội, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và du khách trong dịp Tết;
tình hình Việt kiều về quê ăn Tết.
UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan,
đơn vị tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước của
tỉnh, của huyện như: Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung
khuyến cáo 5K Của Bộ Y tế (Khai báo, Khử khuẩn, Khẩu trang, Khoảng cách,
Không tập trung đông người); tuyên truyền 92 năm thành lập Đảng và mừng xuân
Nhâm Dần 2022; hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục
thể thao, các hoạt động Lễ hội song phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch
Covid-19.
Tuyên truyền, vận động các thôn, bản, khu phố trong toàn huyện làm vệ
sinh đường làng ngõ phố sạch sẽ; cơ quan Nhà nước, các hộ gia đình đều treo cờ
Tổ quốc, tổ chức Chào cờ đầu năm; hướng dẫn tổ chức mừng thọ cho các cụ cao
niên trong dịp đầu Xuân mới phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19.
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, Lễ hội trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo vui tươi, lành mạnh,
an toàn, tiết kiệm, thiết thực; quản lý chặt chẽ các khu di tích, đền chùa như: Đức
Ông, đền Phủ Sung, Bạch y Công chúa.... đảm bảo phục vụ tốt tốt an ninh trật tự
và tín ngưỡng. Thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
trên địa bàn huyện Như Thanh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Thanh Hoá;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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