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BÁO CÁO 
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trên địa bàn huyện Thạch An 

(Tính đến ngày mùng 5 Tết) 

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng, về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Văn bản số 

103/UBND-TH ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng, về việc tổ chức 

trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Công 

văn số 227-CV/HU ngày 13/01/2022 của Huyện uỷ Thạch An về tổ chức đón 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. UBND huyện Thạch An báo cáo tình 

hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT 

1. Công tác chỉ đạo và trực Tết 

UBND huyện Thạch An đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 

21/01/2022 về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn huyện Thạch 

An; Văn bản số 1918/UBND-KTHT ngày 31/12/2021 bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 

năm 2022; Văn bản số 1919/UBND-CA ngày 31/12/2021 về việc đẩy mạnh 

công tác quản lý hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ ANTT 

tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công văn số 33/UBND-KTHT ngày 

07/01/2022 về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trước, 

trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Công văn số 20/CV-

BCĐ138 ngày 06/01/2022 của Ban chỉ đạo 138 huyện về việc thực hiện cao 

điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022; Kế hoạch số 01/KH-KTLN ngày 06/01/2022 của Đoàn kiểm tra liên 

ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2022; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 

04/01/2022 về việc thăm và tặng quà các đối tượng chính sách người có công, 

người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022; Văn bản số 87/UBND-VHTT ngày 21/01/2022 về 

việc tổ chức tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên Đán - Xuân Nhâm Dần năm 

2022; Hướng dẫn số 93/HD-UBND ngày 21/01/2022 về công tác tuyên truyền 

quý I năm 2022; Văn bản số 83/UBND-VP ngày 19/01/2022 về việc phân công 

lãnh đạo đơn vị trực Tết Nguyên đán 2022; 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 
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trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công văn số 137/UBND-VP ngày 

03/02/2022 về tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón 

Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 và các văn bản khác chỉ đạo các cơ quan, ban 

ngành và UBND các xã, thị trấn triển khai các kế hoạch tổ chức đón Tết vui 

xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm và mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui 

tươi, lành mạnh. Chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể trên 

từng lĩnh vực để triển khai nghiêm túc thiết thực những qui định của pháp luật 

và những hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân; chỉ đạo và giao trách nhiệm cho 

cấp ủy Đảng, chính quyền 03 xã miền Tây (xã Canh Tân, Minh Khai, Quang 

Trọng) tổ chức lực lượng bảo vệ và ngăn chặn triệt để việc khai thác khoáng sản 

trái phép tại 02 điểm mỏ Khau Sliểm (xã Minh Khai) và Phiêng Đẩy (xã Quang 

Trọng). Tổ chức thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn kịp thời, chu đáo. 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, trường học, 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo treo, chỉnh trang lại cờ Tổ quốc tại công sở, nhà 

văn hoá và các hộ gia đình trong khu dân cư. Ngày 28/01/2022 (tức ngày 26/12 

năm Tân Sửu) UBND huyện đã tổ chức đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa 

trang liệt sỹ Đông Khê, khu tưởng niệm Nhà sàn Bác Hồ tại xã Đức Long và nhà 

bia nghi tên liệt sỹ tại các xã theo đúng nghi thức trang trọng. 

Công tác trực Tết được thực hiện nghiêm túc theo lịch phân công của các 

cơ quan, đơn vị, nhằm kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh trong dịp Tết. 

2. Công tác chăm lo Tết cho nhân dân theo chủ trương mọi người, 

mọi nhà đều được vui tết, đón xuân, bảo đảm an sinh xã hội 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về việc thăm và tặng quà các đối 

tượng chính sách người có công, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; chủ động phối hợp 

với các đơn vị, nhà từ thiện thăm và tặng quà các đối tượng chính sách người có 

công người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 

huyện (cụ thể: Quà của Chủ tịch nước tổng số 524 suất, với số tiền 

158.000.000,đ; quà tặng theo Nghị quyết 95/2021/NQ-HĐND 547 suất, với số 

tiền là 276.000.000,đ; quà của UBND tỉnh 35 suất, với số tiền 24.500.000,đ; quà 

của UBND huyện tổng 170 suất, với số tiền 85.000.000,đ; Quà Quỹ bảo trợ trẻ 

em Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Trung ương, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội chữ tập đỏ huyện, Ủy 

ban MTTQ huyện,... và các nhà hảo tâm với số lượng 1.483 suất và nhiều hiện 

vật có giá trị khác). Kịp thời triển khai phát lương theo quy định, đáp ứng nguồn 

tiền mặt phục vụ nhu cầu chi để mua sắm Tết. Thực hiện nghiêm túc Luật Ngân 

sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

UBND huyện đã tiếp nhận và phân bổ 46,11 tấn gạo cứu đói Tết Nguyên 

đán cho các xã, thị trấn với tổng số 820 hộ, tương ứng với 3.074 nhân khẩu. 

3. Tình hình cung - cầu và giá cả hàng hóa trong dịp Tết 

UBND huyện đã ban hành văn bản về việc tăng cường đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực 
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thuộc, UBND các xã, thị trấn rà soát nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các 

mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động, tăng giá cao trên địa bàn 

trong thời gian qua để chủ động xây dựng phương án, biện pháp bảo đảm cân 

đối cung cầu, ổn định thị trường tại địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu 

hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Tết; tập trung chống 

buôn lậu, gian lận thương mại. 

Tình hình hàng hóa trước và trong dịp Tết: Nguồn hàng hóa phục vụ Tết 

với chủng loại phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân địa phương. Do lượng hàng hóa dồi dào nên giá cả tương đối ổn định, không 

có tình trạng “sốt” giá, biến động giá cả. 

4. Vấn đề an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa 

cháy, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ 

Trước và trong Tết tình hình an ninh chính trị ổn định, công tác bảo đảm 

trật tự an toàn xã hội được triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, ý thức 

trong nhân dân được nâng lên. Mạng lưới giao thông trên địa bàn được đảm bảo 

phục vụ đi lại của nhân dân, đáp ứng vận tải hành khách trước và trong Tết. 

Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông khu vực thị trấn Đông khê 

và các khu vực lân cận. Trong 05 ngày Tết không để xảy ra tai nạn giao thông. 

Trong thời gian nghỉ Tết, tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, không 

nhận được đơn thư, tin báo tố giác của quần chúng nhân dân liên quan đến tình 

hình ANTT. Tuy nhiên, phát hiện 02 vụ sử dụng pháo trong đêm giao thừa, cơ 

quan chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định. Công tác quản lý, bảo vệ 

rừng được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy rừng trong dịp Tết. 

Tình hình An ninh biên giới và vùng đồng bào dân tộc ổn định không có 

vụ việc phức tạp xảy ra. Hai bên Việt Nam – Trung Quốc quản lý, bảo vệ biên 

giới theo 3 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 khu vực biên 

giới; tăng cường lực lượng trực phòng không và nắm tình hình địa bàn; phối hợp 

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

được 04 lần/08 lượt tổ/16 lượt CBCS tham gia. Duy trì 04 chốt chặn với 19 đồng 

chí tham gia trực trên biên giới và 01 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động 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, 

kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào địa bàn. 

5. Các hoạt động văn hoá, truyền thông trong dịp Tết 

Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền, cổ động trực quan tại trung tâm xã, thị trấn các trục đường chính, khu 

dân cư trên địa bàn; Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình trên địa thực hiện 

treo cờ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. Trong Tết, các hoạt động văn hóa, thể thao không được tổ 

chức để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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6. Công tác phòng, chống dịch COVID-19; khám, chữa bệnh, phục vụ 

nhân dân và bảo đảm an toàn thực phẩm 

Tính đến 17h00 ngày 04/02/2022 (tức ngày mùng 4 Tết) huyện Thạch An 

ghi nhận 87 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 83 ca mắc 

được ghi nhận tại huyện Thạch An (xã Đức Thông 22 ca, thị trấn Đông Khê 32 

ca, xã Kim Đồng 14 ca; xã Minh Khai 04 ca; xã Đức Xuân 02 ca; xã Quang 

Trọng 01 ca; xã Vân Trình 06 ca; Cơ sở thu dung, điều trị F0 tại Khu doanh trại 

quân đội Bản Dăm (xóm Tân Việt, xã Lê Lai) 01 ca; Khu cách ly Trung tâm Y 

tế 01 ca) và 04 ca được ghi nhận là công dân các tỉnh khác đia qua địa phận 

huyện. Tính đến thời điểm báo cáo còn 02 ca F0 đang thực hiện cách ly theo quy 

định. Trong dịp Tết tại các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện có 6.852 lượt 

người; 2.394 lượt phương tiện qua lại; thực hiện 26 lượt test nhanh; 1.511 người 

trở về từ vùng dịch; 05 người nước ngoài đi quá chốt. Tất cả các công dân được 

hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện nguyên tắc “5K” theo quy định. 

Trong dịp Tết tiếp nhận 12 lượt khám, chữa bệnh, trong đó có 16 lượt 

khám, chữa bệnh, trong đó có 14 lượt vào điều trị nội trú, 01 trường hợp chuyển 

tuyến trên điều trị, 07 bệnh nhân ra viện. Tổng số bệnh nhân tính đến thời điểm 

báo cáo là 09 bệnh nhân; không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

7. Vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương chung 

của Đảng và Nhà nước 

 UBND huyện đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. 

Phân công cán bộ, công chức và người lao động thực hiện trực Tết 

nghiêm túc theo quy định, vui xuân lành mạnh; không sử dụng ngân sách nhà 

nước tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động cá nhân 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Qua theo dõi, nắm tình hình, 

không phát hiện, xử lý các trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử 

dụng trái phép tài sản công vì mục đích vụ lợi. 

8. Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 25/01/2022, 

về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022; Văn bản số 

104/UBND-NN&PTNT ngày 25/01/2022 về tổ chức Tết trồng cây xuân Nhâm 

Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022 (giao chỉ tiêu 

trồng 39.000 cây xanh cho các xã, thị trấn) và Văn bản số 124/UBND-

NN&PTNT ngày 28/01/2022 về việc tổ chức "Tết trồng cây" Xuân Nhâm Dần 

năm 2022, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Tết trồng cây xuân 

Nhâm Dần diễn ra vào ngày 07/02/2022 (tức ngày mùng 07 tháng giêng); chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát, giao địa bàn trồng, hướng dẫn cách 

trồng, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật tại các địa điểm thực hiện, chuẩn bị cây 
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giống, phân bón cung ứng đầy đủ đảm bảo chất lượng cho các đơn vị theo chỉ 

tiêu kế hoạch giao. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị bố trí hợp lý cán bộ, công 

chức đến nhận cây con và tổ chức trồng đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 theo quy định. 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 

20/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 

các văn bản khác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi tình hình thời tiết, 

thiên tai; có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, 

vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất. Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến 

dịch bệnh trên đàn gia súc. Ngay sau thời gian nghỉ Tết người nông dân sẽ tranh 

thủ ra đồng cày ải, làm đất trồng ngô xuân, làm thủy lợi, chuẩn bị giống, phân 

bón, chuẩn bị đất gieo mạ đảm bảo cho sản xuất vụ đông xuân đạt hiệu quả. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, việc đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn 

huyện được chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức chu đáo, đảm bảo được yêu cầu vui tươi, 

lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Nhân dân vui vẻ phấn khởi, an ninh trật tự 

trước và trong Tết đảm bảo ổn định. 

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại 03 xã Miền Tây của huyện 

(xã Canh Tân, Minh Khai, Quang Trọng) được ngăn chặn và bảo vệ triệt để, 

tuyệt đối không xảy ra tình trạng khai thác trái phép tại 02 điểm mỏ vàng và 

toàn bộ vùng đồng thuộc 03 xã miền tây của huyện. 

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức đón xuân Nhâm Dần năm 2022 trên 

địa bàn huyện Thạch An./. 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh; 

- VP UBND Tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP Huyện uỷ; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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