
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 01/CT-UBND 
 

 Triệu Phong, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 194-CV/HU ngày 

28/12/2021 của Huyện ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp 

huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn thực hiện các nội dung sau đây:  

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 

16-CT/TU ngày 23/12/2021 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về việc 

tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 194-CV/HU ngày 

28/12/2021 của Huyện ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 

2. Chủ động, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; 

- Ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các 

biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn huyện và tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Tạm 

dừng tổ chức các loại hình lễ hội và các hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, nhất 

là tại các cơ sở dịch vụ, thương mại; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch, xử lý 

kịp thời các tình huống xảy ra. Quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm 

“chống dịch để sản xuất, sản xuất để chống dịch”; bảo đảm vừa phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, vừa khôi phục và phát triển sản xuất. Quyết tâm giành thắng lợi 

ngay từ ngày đầu, tháng đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

- Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm 

chỉ đạo, quy định về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Chủ động tham 

mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tăng cường giám sát, 

phát hiện tác nhân và nguồn lây bệnh để xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, tuyệt 

đối không để lây lan trên diện rộng. Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, bố trí đội ngũ 

y, bác sỹ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc sơ cứu, cấp cứu trong các ngày Tết. 

3. Tổ chức thực hiện chu đáo, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo 

đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân: 

- Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của 

dân tộc, các nghĩa cử cao đẹp, cốt cách của người Việt Nam, người Quảng Trị nói 
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chung và con người Triệu Phong nói riêng luôn đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để vượt 

qua giai đoạn khó khăn thời kỳ đại dịch. Quán triệt phương châm “không để ai ở 

lại phía sau”, tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo 

cho các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công; người già neo đơn, người 

không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh 

hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, các gia đình nghèo và đối tượng chính 

sách khác,… Nỗ lực phấn đấu để bảo đảm mọi người, mọi nhà được vui Xuân, đón 

Tết. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ 

động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên, tặng quà và trợ giúp xã hội trong 

dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng nói trên và kịp thời quan tâm các 

lực lượng công tác nơi tuyến đầu chống dịch, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ 

bảo vệ quốc phòng - an ninh tại các địa bàn trọng yếu. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện chuẩn 

bị kịp thời, đầy đủ việc chi trả chế độ, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối 

tượng trợ cấp xã hội và các đối tượng chính sách khác theo quy định; chủ động 

nắm bắt tình hình về tiền lương, tiền công, tiền thưởng tại các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh, báo cáo UBND huyện. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể 

thao huyện xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao mừng 

Đảng, mừng Xuân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù 

hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập 

quán tốt đẹp của từng địa phương và diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19. 

4. Chủ động chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ, 

kịp thời nhu cầu của người dân trong huyện trước, trong và sau Tết: 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện theo dõi diễn biến thị trường hàng hóa, nhất 

là các mặt hàng thiết yếu để đề xuất biện pháp cung ứng hàng hóa và bình ổn giá 

trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán. UBND các xã, thị trấn nắm bắt nhu cầu của Nhân dân đối 

với từng loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu để phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

có giải pháp để cung ứng đủ nguồn hàng, kiểm soát chất lượng và giá cả hàng hóa 

tại các chợ nông thôn, bảo đảm chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, không mua 

bán hàng giả, hàng kém chất lượng. 

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành NSNN, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm pháp luật về giá: 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện tăng cường các biện 

pháp quản lý, điều hành ngân sách và quản lý, bình ổn giá cả thị trường, nhất là 

trong thời điểm trước, trong và sau Tết. Theo dõi diễn biến tình hình giá cả thị 

trường, nhất là đối với các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như gạo, thịt lợn, rau 

củ quả,… và các mặt hàng thiết yếu khác. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về giá trong việc 

thực hiện quy định và niêm yết, kê khai, đăng ký giá đối với những hàng hóa, dịch 

vụ tiêu dùng thiết yếu; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá theo quy định. 
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- Kho bạc Nhà nước huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an 

toàn tiền, tài sản nhà nước vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đáp 

ứng đầy đủ, kịp thời các khoản thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các 

đơn vị giao dịch, đặc biệt là các khoản chi thực hiện chính sách an sinh xã hội, 

phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch. 

6. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội: 

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan 

tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải 

pháp bảo đảm an ninh, trật tự; an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; công tác 

quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động Nhân dân tích cự tham gia, phát 

hiện, tố giác tội phạm bằng các hình thức hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Triệu Vân thực hiện nghiêm 

chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo 

vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, căn cứ quân sự, quốc phòng trên địa bàn 

huyện; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống, không để 

bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện tuần 

tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Bảo đảm 

tốt các điều kiện, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: 

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2022 ngay từ đầu năm. Chủ động xây 

dựng kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc 

nhiệm vụ trực Tết; xử lý kịp thời, hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh và 

thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thông tin trước, trong và sau Tết. Ngay sau khi 

hết thời gian nghỉ Tết phải nhanh chóng đưa các hoạt động của cơ quan, đơn vị trở 

lại bình thường. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể 

thao phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thông tin, tuyền truyền 

kịp thời, chính xác và đúng quy định để Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận trong thực 

hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Huyện 

ủy, UBND huyện. Có phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan 

Đảng, Nhà nước thông suốt, an toàn và đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc 

trong dịp Tết của Nhân dân. Tích cực cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thông tin tuyên truyền về hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân, không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân. 

- Các đơn vị Điện lực, Bưu chính viễn thông, cấp nước có kế hoạch đảm bảo 

cung cấp ổn định, thông suốt các dịch vụ về thông tin liên lạc, điện, nước, đáp ứng 

nhu cầu của Nhân dân, cơ quan và doanh nghiệp trong dịp Tết; Bố trí trực ban 

thường xuyên để kịp thời xử lý các sự cố bất thường có thể xảy ra. 
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8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hội 

viên, đoàn viên và Nhân dân tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-

19 theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; sản xuất và sử 

dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn; không tham gia sản xuất, 

buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử sụng pháo, thuốc nổ trái phép.  

Yêu cầu Thủ trưởng các quan quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và các 

cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp 

luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (bc); 

- TTHU (bc); TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP, CV; 

- Website huyện; 

- Lưu: VTUB.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Linh 
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