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BÁO CÁO 

Tình hình an ninh khu vực biên giới trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện Thạch An 

 

Thực hiện Văn bản số 103/TB-SNgV ngày 24/01/2022 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Cao Bằng, về việc cung cấp thông tin phục vụ báo cáo tình hình trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. UBND huyện Thạch An kết quả thực hiện 

(tính đến 10h00 ngày 03/02/2022 tức ngày Mùng 03 Tết) cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 96/UBND-VP 

ngày 24/01/2022 về thực hiện nội dung liên quan đến an ninh trật tự khu vực 

biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

2. Tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực 

biên giới do UBND huyện Thạch An quản lý luôn ổn định và được giữ vững, 

không phát hiện các vụ việc biến động, phức tạp 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; tích cực tham 

gia cùng bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. 

Chính quyền hai nước quản lý, bảo vệ biên giới theo 03 văn kiện pháp lý 

và các thỏa thuận cấp cao hai nước đã ký kết. Chỉ đạo Đồn Biên phòng Đức 

Long thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát bảo vệ biên giới, tăng cường lực 

lượng trực phòng không và nắm tình hình địa bàn, kịp thời báo cáo về lãnh đạo 

UBND huyện các sự việc phát sinh phức tạp. Lực lượng hai Bên biên giới duy 

trì, trao đổi thường xuyên về tình hình dịch bệnh. Đồn biên phòng Đức Long đã 

phối hợp với Dân quân và Công an xã Đức Long tổ chức tuần tra bảo vệ an toàn 

địa bàn. Duy trì 04 chốt /19 đ/c ( BP 17; CA 01; YT 01) trên biên giới + 01 tổ 

tuần tra kiểm soát lưu động( BP 03; CA 01) tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn 

chặn XNC trái phép, phòng chống dịch Covid-19 và đấu tranh ngăn chặn vận 

chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện 

ra, vào địa bàn đơn vị quản lý; Tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, mệnh lệnh 

của cấp trên về công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tổ 

chức tập luyện các phương án sát với tình hình thực tế của địa bàn, hướng dẫn 

cho cán bộ chiến sĩ sử dụng thành thục các phương tiện, trang thiết bị phòng 



chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn hiện có, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả 

khi có tình huống xảy ra. 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực biên giới luôn được 

duy trì tốt, không có vụ việc mất an toàn giao thông xảy ra. 

Trong ngày 03/02/2022 tức ngày Mùng 03 Tết không có các vụ việc phức 

tạp phát sinh xảy ra. 

Trên đây là báo cáo tình hình an ninh khu vực biên giới trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022( Ngày 03/02/2022 tức ngày Mùng 03 Tết) 

trên địa bàn huyện Thạch An./. 
Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ; 

- TT. Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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