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BÁO CÁO
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5/2022 trên địa bàn huyện Thạch An
Thực hiện Văn bản số 980/UBND-TH ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân
(UBND) tỉnh Cao Bằng, về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ
Lễ 30/4 - 01/5; Văn bản số 582/SNgV-VP ngày 28/4/2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh
Cao Bằng về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ báo cáo tình hình trong dịp
Lễ 30/4 - 01/5. UBND huyện Thạch An báo cáo tình hình thực hiện như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành
UBND huyện Thạch An đã ban hành Văn bản số 583/UBND-VP ngày
28/4/2022, về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 01/5, Văn bản số 597/UBND-VHTT ngày 29/4/2022 về việc tuyên truyền đảm
bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022,… qua đó
thường xuyên nắm bắt thông tin, chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền
và báo cáo những vấn đề phát sinh đột xuất xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa
phương quản lý và báo cáo về UBND huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Đồng thời, UBND huyện cũng đã ban hành lịch trực của đơn vị trong 04 ngày
nghỉ lễ để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có).
2. Chế độ báo cáo
Cử cán bộ, công chức tổng hợp báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội, tình hình biên giới về UBND tỉnh theo yêu cầu.
3. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình
biên giới trong các ngày nghỉ lễ
Trong dịp nghỉ Lễ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn
ổn định và được giữ vững, không phát hiện vụ việc đáng tiếc xảy ra. Nhân dân
trên địa bàn yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.
Trên địa bàn không hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, hoạt động
gây ảnh hưởng hoặc truyền đạo trái pháp luật thâm nhập vào địa bàn. Tình hình
an ninh nội địa, an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc trên địa
bàn huyện đảm bảo giữ vững ổn định, không phát hiện vụ việc, hiện tượng xảy
ra liên quan đến an ninh quốc gia.
Từ ngày 30/4 đến hết ngày 02/5/2022 trên địa bàn huyện không để xảy ra
tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tổ chức công
tác tuần tra, kiểm soát giao thông các tuyến đường được phân công, quản lý đảm
bảo giao thông thông suốt. Đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 06 trường
hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, với tổng số tiền phạt 3.000.000đ nộp
vào ngân sách nhà nước.
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Tình hình khu vực biên giới ổn định và được giữ vững; hai Bên thực hiện
nghiêm 03 văn kiện pháp lý về quản lý và bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc. Thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát bảo vệ biên giới; tăng
cường lực lượng trực phòng không và nắm tình hình địa bàn. Duy trì 04 chốt chặn
trên biên giới (20 đồng chí) + 01 tổ tuần tra kiểm soát lưu động (04 đồng chí) tổ
chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch
COVID-19 và đấu tranh ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân công trực và tăng cường
kiểm tra phòng, chống cháy nổ đảm bảo an toàn cho nhân dân và công sở trong
dịp nghỉ lễ. Trong 04 ngày nghỉ lễ trên địa bàn không để xảy ra cháy, nổ, cháy
rừng. Công tác quản lý bảo vệ rừng trong dịp nghỉ lễ được thực hiện tốt, không
để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.
4. Công tác phòng chống dịch bệnh
4.1. Đảm bảo việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, trực 24/24 giờ tại
Trung tâm Y tế, trạm y tế các xã, thị trấn. Trong 03 ngày nghỉ Lễ có 06 trường
hợp đến khám, chữa bệnh. Tổng số bệnh nhân tính đến thời điểm báo cáo là 28
bệnh nhân.
4.2. Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm: Không có.
4.3. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tính đến hết ngày 02/5/2022, huyện Thạch An ghi nhận 6.852 trường hợp
dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 6.848 ca mắc được ghi nhận tại huyện
(xã Đức Thông 355 ca, thị trấn Đông Khê 1.624 ca; xã Kim Đồng 575 ca; xã
Minh Khai 469 ca; xã Đức Xuân 445 ca; xã Quang Trọng 455 ca; xã Vân Trình
388 ca; xã Lê Lai 413 ca; xã Canh Tân 577 ca; xã Trọng Con 279 ca; xã Đức
Long 394 ca; xã Lê Lợi 345 ca; xã Thái Cường 190 ca; xã Thụy Hùng 235 ca;
Cơ sở thu dung, điều trị F0 tại Khu doanh trại quân đội Bản Dăm (Tân Việt, Lê
Lai) 05 ca; Khu cách ly Trung tâm Y tế 97 ca; Trạm Kiểm soát dịch COVID-19
Quốc lộ 4A 02 ca) và 04 ca được ghi nhận là công dân từ các tỉnh phía Nam đi
qua địa bàn huyện; các trường hợp F0 đã được đưa đi cách ly tập trung hoặc tại
nơi cư trú theo quy định, tình hình sức khỏe các F0 cơ bản ổ định; có 6.695
trường hợp F0 đã khỏi bệnh, kết thúc thời gian cách ly và tiếp túc theo dõi sức
khỏe tại nơi cư trú; đang thực hiện cách ly 157 trường hợp còn lại.
Trên đây là báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong
dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An./.
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