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CHỈ THỊ
Về việc về việc tổ chức đón Tết Nhâm Dần 2022

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2022 của UBND 
huyện Nam Sách về việc tổ chức đón tết Nhâm Dần 2022. Để đảm bảo tổ chức thực 
hiện đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trong không khí phấn khởi, vui tươi, 
an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch UBND xã chỉ thị thủ trưởng các cơ quan đơn vị trường 
học xã, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã, trưởng thôn nghiêm túc triển 
khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 
của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tập trung, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán và 
mùa Đông - Xuân. Chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 
nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca 
bệnh; thần tốc hơn nữa về tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm 
tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng các trạm y tế lưu động; đẩy mạnh 
tuyên truyền thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, không 
lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn phối hợp chặt chẽ với các  ngành 
đoàn thể các thôn, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, học 
sinh cùng toàn thể nhân dân tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, lành 
mạnh, triệt để tiết kiệm, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết. Có kế hoạch cử 
người luân phiên trực 24/24 giờ trong suốt thời gian nghỉ Tết để bảo vệ cơ quan và 
giải quyết những công việc đột xuất; Đồng thời vận động cán bộ, nhân dân tổ chức 
tổng vệ sinh cơ quan, gia đình, đường làng, ngõ xóm. Tổ chức treo cờ tổ quốc ở các 
cơ quan công sở và hộ gia đình trong các ngày từ 28 đến hết ngày mồng 10 tết.

3. Cán bộ Lao động - Thương binh & Xã hội phối hợp với các ban ngành, đoàn 
thể thực hiện tốt việc chi trả phụ cấp thường xuyên, trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp khó 
khăn, cấp phát quà của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh uỷ- UBND Tỉnh, tham mưu cho 
lãnh đạo Đảng ủy – UBND tặng quà cho các đối tượng chính sách, các gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, trao tiền mừng thọ, chúc thọ cho người cao tuổi.

4. Ban Công an chủ trì xã phối hợp với các ngành liên quan, các thôn có 
phương án cụ thể, phù hợp để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, các hoạt 
động vận chuyển, tàng trữ mua bán, đốt pháo và gây rối trật tự công cộng, không để 



xảy ra trọng án trong ngày Tết; triệt để phá các ổ nhóm tệ nạn xã hội như cờ bạc, số 
đề, cá độ... phối hợp với Ban Quân sự xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt đợt cao điểm 
vận động nhân dân không buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo, quản lý vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ.

5. Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Ban Công an xã thực hiện duy trì 
nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời chủ động 
chuẩn bị tốt các điều kiện phục giao quân năm 2022.

6. Cán bộ Văn hoá- Thông tin tổ chức trang trí cờ, khẩu hiệu, panô với các nội 
dung mừng Đảng- mừng xuân, thi đua lao động sản xuất hoàn thành thắng lợi các 
mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2022.

7. Đài truyền thanh xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tỉnh hình dịch bệnh 
trong nước, trong tỉnh, trong huyện, công tác phòng chống dịch COVID-19, kịp thời 
thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến sản 
xuất và đời sống.

8. Các doanh nghiệp cung cấp điện, nước sinh hoạt phải có kế hoạch cung ứng, 
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện  nước, trong dịp Tết, bố trí lực lương trực ban, chuẩn bị 
phương tiện vật tư để xử lý kịp thời sự cố bất thường về điện và nước xảy ra.

9. HTX dịch vụ nông nghiệp chủ động bơm nước phục vụ sản xuất kịp thời 
trước và sau Tết Nguyên đán, để đảm bảo cho việc gieo cấy lúa vụ Chiêm Xuân 2022 
đúng lịch thời vụ.

10. Trạm y tế xã tổ chức công tác phòng, chống dịch bệnh và khám bệnh cho 
nhân dân; bảo đảm trực 24/24 giờ, giải quyết kịp thời, cấp cứu bệnh nhân trong mọi 
thời điểm. Chủ trì phối hợp với các ban ngành chức năng tăng cường kiểm soát công 
tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong giai đoạn trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra 
ngộ độc đông người.

11. Trường THCS và trường Tiểu học có biện pháp hướng dẫn, quản lý, giáo dục, 
cam kết 100% học sinh không vi phạm các tệ nạn xã hội, không đốt pháo.

12. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân cùng phối hợp để tuyên 
truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện tốt Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- UBND Huyện (để báo cáo);
- TT Đảng uỷ- HĐND (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bền
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