TỈNH UỶ ĐỒNG THÁP
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
ỦY BAN NHÂN DÂN
*
Số 03-BC/BCSĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Tháp, ngày 06 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO
tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
----Tiếp nhận Công văn số 1186-CV/VPTU ngày 11 tháng 01 năm 2022 của
Văn phòng Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022, Ban cán sự đảng UBND Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư
về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 12
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm
đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện
số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022; Công
điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh
hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công văn số 571CV/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết
Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban cán sự đảng UBND Tỉnh đã lãnh đạo UBND
Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện như sau:
- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Tháp về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần
năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;
- Công văn số 10/UBND-TCD-NC ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Đồng
Tháp về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm
Dần và Lễ hội Xuân năm 2022;
- Công văn số 64/UBND-KT ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp
về việc tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng, chống
dịch bệnh trong dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022;
- Công văn số 44/UBND-THVX ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Đồng
Tháp về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh,
đầu tư trên địa bàn tỉnh;
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- Công văn số 48/UBND-THVX ngày 24/01/2022 về việc tăng cường công
tác phòng, chống dịch COVID-19 thời điểm Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022;
- Kế hoạch số 347/KH-BCĐ389 ngày 13/12/2021 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh
Đồng Tháp về đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp
trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
Công tác chuẩn bị Tết được các sở, ngành Tỉnh và địa phương nghiêm túc
triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng
thời, các ngành, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo không sử dụng
ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ
hội, vui chơi; không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa để bảo đảm công tác
phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức đón, phát bánh, nước, khăn lạnh miễn phí
nhằm hỗ trợ người dân ở xa về quê ăn Tết; tăng cường tổ chức trực, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương đã tập trung chỉnh
trang đô thị, nâng cấp, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, bổ sung
hệ thống chiếu sáng, cắt tỉa cành cây, tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản
lý chặt chẽ hoạt động vận tải trong Tỉnh và liên Tỉnh, không để xảy ra ùn tắc giao
thông; chú trọng trang hoàng các khu vực trung tâm nhằm triển khai thực hiện tốt
các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022, tổ chức chăm lo
chu đáo, phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền, kết quả cụ thể như sau:
1. Công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân
Đồng Tháp quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ 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, số ca nhiễm trong các ngày Tết có xu hướng giảm
mạnh ở 03 chỉ số (ca mắc mới, chuyển nặng, tử vong), phản ánh rõ hiệu quả các
giải pháp kiểm soát dịch bệnh của Tỉnh. Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 04/02/2022,
chỉ ghi nhận 86 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cộng dồn từ đầu dịch
đến nay ghi nhận 47.500 ca mắc, trong đó: Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều
trị 6.257 ca (trong đó, số bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị là 121 ca); số
bệnh nhân hoàn thành điều trị 40.306 ca; số bệnh nhân tử vong là 937 ca. Đồng
Tháp được phân loại cấp độ dịch là cấp độ 1.
Tỉnh triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với phương châm
"nhanh chóng, an toàn, đảm bảo đúng đối tượng quy định", phấn đấu miễn dịch
cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Tính đến 17 giờ, ngày 05/02/2022, Tỉnh đã
tiêm 2.904.484 liều vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên (tiêm mũi
1 đạt 99,85% dân số trong độ tuổi; tiêm mũi 2 đạt 94,78% dân số trong độ tuổi;
tiêm mũi nhắc lại đạt 12% dân số trong độ tuổi; tiêm mũi bổ sung: 331.476 liều); đã
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tiêm 306.323 liều vắc xin cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi (tiêm mũi 1 đạt
98,53% dân số trong độ tuổi; tiêm mũi 2 đạt 92,95% dân số trong độ tuổi).
Công tác truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch
của người dân được thực hiện thường xuyên, thông qua nhiều phương thức: Tuyên
truyền lưu động; sóng phát thanh; truyền hình; báo chí...
Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc
chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ
(trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần, trực bảo vệ), bảo đảm
khám, cấp cứu cho người dân trong dịp Tết. Tính đến hết ngày 04/02/2021, tất cả
các cơ sở khám, chữa bệnh đã thực hiện khám, cấp cứu cho 2.889 lượt bệnh nhân.
Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện kế hoạch
kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong Tết. Từ đầu năm đến
nay, đã tiến hành kiểm tra 248 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và
dịch vụ ăn uống. Qua đó, đã phát hiện và xử lý đối với 24 cơ sở vi phạm các quy
định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trên địa bàn tỉnh ghi nhận 05 vụ ngộ độc thực
phẩm đã được điều trị, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm.
2. Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho Nhân dân
Trong dịp Tết, các cấp, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp đã tổ chức
thăm hỏi, động viên, chúc Tết các bậc lão thành Cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh
hùng, gia đình người có công với Cách mạng, các đối tượng chính sách, chức sắc
tôn giáo tiêu biểu, các lực lượng vũ trang, biên phòng, các lực lượng tuyến đầu
tham gia phòng, chống dịch bệnh, trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19..., bảo đảm
Tết đến với mọi người và mọi nhà.
Tỉnh đã phân bổ kịp thời các phần quà Tết cho các huyện, thành phố trao
tặng cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh
với tổng kinh phí 56,5 tỷ đồng (tăng 06 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021), cụ thể:
Đã trao tặng quà Tết cho 22.303 người có công với Cách mạng và gia đình chính
sách với tổng kinh phí 18,6 tỷ đồng (trong đó, quà của Chủ tịch nước là 6,27 tỷ
đồng); 13.970 hộ nghèo với tổng kinh phí 12,6 tỷ đồng; 68.004 đối tượng bảo trợ
xã hội với tổng kinh phí 13,5 tỷ đồng; 14.580 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,
trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19 với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng; 2.442 suất quà
cho các đối tượng yếu thế khác với tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng.
Các công ty, doanh nghiệp mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid19 nhưng vẫn duy trì việc trả lương và thưởng tết cho người lao động. Tiền thưởng
Tết bình quân năm 2021 ước đạt 6,8 triệu đồng/người, trong đó: Công ty TNHH
Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp Nhà nước
mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng, bình quân là 7,2 triệu đồng, thấp nhất là 1,8
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triệu đồng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng cao
nhất là 25 triệu đồng, bình quân là 5,8 triệu, thấp nhất là 2,4 triệu đồng; doanh
nghiệp dân doanh có mức thưởng cao nhất là 80 triệu đồng, bình quân là 5,4 triệu
đồng, thấp nhất là 500 ngàn đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mức
thưởng cao nhất là 59 triệu đồng, bình quân 9 triệu đồng, thấp nhất là 3,6 triệu
đồng. Ngoài tiền thưởng, một số doanh nghiệp còn tặng quà cho người lao động trị
giá từ 100.000 đồng - 5.000.000 đồng hoặc các nhu yếu phẩm (gạo, đường, bột
ngọt, dầu ăn...) và hỗ trợ tiền tàu, xe cho người lao động về quê dịp Tết Nguyên
đán.
3. Tình hình hàng hóa, giá cả thị trường
Tổng lượng hàng tham gia bình ổn thị trường, phục vụ Tết của các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh ước 2.495 tấn lương thực, thực phẩm, giảm khoảng 5% so
với cùng kỳ năm 2021. Các mặt hàng dự trữ tập trung chủ yếu vào một số mặt
hàng thiết yếu như: Gạo, nếp, các sản phẩm sau gạo, gia vị, trái cây, thịt gia súc,
gia cầm, trứng….., bảo đảm nhu cầu mua sắm của người dân. Nhìn chung, tình
hình giá cả hàng hóa, dịch vụ, các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cho người dân
cơ bản ổn định, riêng các mặt hàng thịt heo, bò, gà, vịt có mức tăng từ 05 - 10% so
với ngày bình thường. Sức mua của người dân tại các chợ, siêu thị tăng lên khoảng
15 - 20% so với ngày thường, nhưng giảm từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước
do người dân tiết kiệm chi tiêu sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19. Tổng
doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01 năm 2022 ước đạt trên 7.765 tỷ đồng, tăng
3,78% so tháng trước và tăng 5,84% so tháng 01 năm 2021.
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường thực hiện trong
những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lực lượng chức
năng đã kiểm tra, phát hiện 201 vụ/61 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và
hàng giả(1) (tăng 62% số vụ so với tháng 12/2021); đã xử phạt với tổng số tiền trên
795 triệu đồng, tịch thu tang vật với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng để xử lý theo quy
định; đồng thời đã khởi tố 01 vụ về tội vận chuyển hàng cấm thuốc lá ngoại nhập
lậu.
Các dịch vụ ngoại hối, thu đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của người dân và
dịch vụ thanh toán, hệ thống ATM/POS hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt.
4. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, tuyên truyền
Do yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, Đồng Tháp không tổ
chức bắn pháo hoa. Tuy nhiên, việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
thao, tuyên truyền, cổ động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu
cầu thụ hưởng văn hoá tinh thần của người dân trong dịp Tết. Nổi bật là việc tổ
chức trang trí đường hoa Xuân trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn Trương Định (1)

Gồm: 114 vụ/15 đối tượng vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu; 59 vụ hàng nhập lậu; 25 vụ gian lận
thương mại; 03 vụ kinh doanh hàng giả.

5

Đặng Văn Bình), Phường 1, thành phố Cao Lãnh và trang trí nhiều cụm tiểu cảnh
trong khuôn viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh gắn với tạo không gian ánh sáng đặc sắc,
hấp dẫn để phục vụ người dân du Xuân, chụp ảnh, đã thu hút 124.500 lượt du
khách tham quan đường hoa Xuân (tăng 345,8% so với cùng kỳ năm 2021) và
6.536 lượt du khách tham quan khuôn viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh (tăng 326,8% so
với cùng kỳ năm 2021); Lễ hội hoa Xuân Sa Đéc năm 2022; Chương trình khai hội
mừng Xuân tại Khu du lịch Văn hóa Phương Nam với điểm nhấn là đòn bánh tét
đạt kỷ lục Việt Nam...
Các hoạt động du lịch được triển khai chủ động, chu đáo, đáp ứng nhu cầu
của du khách trong dịp Tết. Các khu, điểm du lịch, lưu trú chấp hành nghiêm hướng
dẫn phòng, chống dịch COVID-19. Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 04/02/2022, đã
đón 75.556 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm
2021. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3,47 tỷ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ
năm 2021.
Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường, kịp thời thông tin, phản
ánh không khí vui Xuân, đón Tết của Nhân dân. Đài Phát thanh và Truyền hình
Đồng Tháp đã xây dựng nhiều chương trình truyền hình đặc sắc của Tỉnh để phục
vụ người dân trong dịp Tết như: Chương trình "Xông đất đầu năm" của lãnh đạo
Tỉnh; "Chuyến xe ngày Tết", "Tết nội trong mắt ngoại", phim tài liệu "Năm Dần
nói chuyện con hổ", "Tết miệt vườn", phim truyện "Hương đồng lác", Chương
trình Văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần phát đêm giao thừa...
5. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh
Trong dịp nghỉ Tết, công tác bảo đảm an toàn, chế độ trực tại các đơn vị sản
xuất, kinh doanh được thực hiện nghiêm túc; không có sự cố, tai nạn lao động
nghiêm trọng; không xảy ra đình công, khiếu kiện tập thể.
Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra theo kế hoạch,
không phát sinh tình hình dịch bệnh đối với cây trồng và vật nuôi trong những
ngày Tết. Không có thiệt hại do thiên tai, không có vụ cháy rừng xảy ra trong dịp
Tết Nguyên đán.
Các doanh nghiệp cấp nước, điện lực, bưu điện, viễn thông thường xuyên
kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thông tin, liên lạc, cung cấp nước sạch, truyền tải
điện năng và có phương án dự phòng nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt,
cung cấp điện, nước ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của
người dân, đặc biệt tại các điểm vui chơi, giải trí.
6. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Các lực lượng chức năng trong Tỉnh thực hiện nghiêm chế độ thường trực,
sẵn sàng làm nhiệm vụ, kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn.
Đặc biệt, các địa phương có đường biên giới duy trì tốt các chốt trạm tại các khu
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vực trọng yếu, đường mòn, lối mở và thường xuyên tuần tra ngăn chặn, xử lý
người nhập cảnh trái phép theo quy định. Tình hình biên giới, an ninh chính trị
trong dịp Tết bảo đảm ổn định.
Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh từ ngày 29/01/2022
đến ngày 06/02/2022 ổn định, không có diễn biến bất thường, không xảy ra các vụ
việc phức tạp, nghiêm trọng. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 06/03 vụ (tăng 03
vụ so với cùng kỳ năm 2021), làm chết 01 người, bị thương 09 người, tài sản bị
xâm hai trị giá khoảng 10 triệu đồng, đã điều tra khám phá 06/06 vụ, bắt 11 đối
tượng; triệt xóa 18/19 vụ tệ nạn xã hội (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021), bắt
xử lý 116 đối tượng và tạm giữ các tang vật có liên quan; triệt xóa 01/02 vụ tàng
trữ, mua bán trái phép chất ma túy (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2021), bắt 02
đối tượng.
Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 09/05 vụ (tăng 04 vụ so với cùng kỳ
năm 2021), làm 09/04 người chết (tăng 05 người so với cùng kỳ năm 2021), bị
thương 03/02 người (tăng 01 người so với cùng kỳ năm 2021).
Tình trạng đốt pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán năm 2022 tăng so với Tết
năm 2021, đã phát hiện, bắt giữ 05/01 vụ (tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm 2021), 08
đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng pháo nổ, thu giữ 01 hộp pháo xoay, 01 giàn
pháo phun viên, 85 pháo banh, 36 viên pháo hoa; đã ra quyết định xử phạt hành
chính 01 đối tượng với số tiền 3,75 triệu đồng, đang củng cố hồ sơ xử lý các đối
tượng còn lại.
7. Về thực hiện chế độ trực Tết và thông tin báo cáo
Các sở, ngành Tỉnh và UBND các cấp đã tổ chức trực Tết, trực sẵn sàng
chiến đấu, bảo vệ cơ quan, trụ sở, bảo đảm tuyệt đối an toàn; tổ chức theo dõi, nắm
tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết công việc phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ,
thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Ghi nhận chế độ trực và báo cáo nghiêm túc
của các sở, ngành Tỉnh, địa phương trong suốt dịp Tết.
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong dịp Tết với bối cảnh bình thường mới, nhiều biện pháp đồng bộ đã
được triển khai để phòng, chống dịch COVID-19, người dân Đồng Tháp đã đón
Tết trong không khí sum vầy, vui tươi, an toàn… Các cấp, các ngành, các tổ chức
chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp đã thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ,
chăm lo Tết cho người dân theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; thực
hiện kịp thời các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với
Cách mạng, hộ nghèo, các lực lượng vũ trang, biên phòng, các lực lượng tuyến đầu
tham gia phòng, chống dịch bệnh, trẻ em mồ côi cha, mẹ do COVID-19... để mọi
nhà, mọi người đều được đón Xuân, vui Tết. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
có nghĩa cử cao đẹp, chung tay chia sẻ, tương thân, tương ái, giúp đỡ người có
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hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị Tết. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được
quan tâm, thực hiện tốt...
Các cơ quan, địa phương, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt
các nhiệm vụ trong dịp Tết, đặc biệt là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng
công an, quân đội và các địa phương đã chủ động, quyết liệt trong công tác phòng,
chống dịch, số ca nhiễm trong các ngày Tết có xu hướng giảm mạnh ở 03 chỉ số
(ca mắc mới, chuyển nặng, tử vong) so với những ngày trước Tết. Thị trường hàng
hóa phong phú, giá cả ổn định, cung ứng đầy đủ nhu cầu thực phẩm, phục vụ
người dân trong dịp Tết. Tiền lương, tiền thưởng cho người lao động cơ bản được
bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về những
thành tựu của Tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được tổ chức thực hiện
phù hợp với diễn biễn tình hình dịch COVID-19.
Tuy nhiên, trong dịp Tết, tội phạm về trật tự xã hội, hiện tượng tàng trữ, đốt
pháo nổ trái phép tại một số địa phương, số vụ tai nạn giao thông vẫn còn tăng cao
so với cùng kỳ; sức mua tổng thể tăng thấp, tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt thấp
so với cùng kỳ năm 2021.
IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU TẾT
Ban cán sự đảng UBND Tỉnh lãnh đạo UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành
Tỉnh và UBND cấp huyện khẩn trương đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ
Tết, cụ thể:
1. Thủ trưởng sở, ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện đề cao trách
nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, quán triệt
phương châm hành động năm 2022 của Chính phủ: "Đoàn kết, kỷ cương, liêm
chính, chủ động, đổi mới, hiệu quả", tập trung thực hiện nghiêm túc và có kết quả
các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra.
2. Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ
luật, kỷ cương hành chính; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay
sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân. Tuyệt đối
không tổ chức liên hoan đầu năm, gây ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm
việc.
3. Kiên định thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ
sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng kích hoạt
các yếu tố tạo động lực phát triển như: phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi
nghiệp; triển khai các dự án đầu tư; đẩy mạnh triển khai kế hoạch đầu tư công và
giải ngân vốn đầu tư, bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch...
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4. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, dịch vụ,
du lịch phát triển. Thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, kiểm soát chặt chẽ thị
trường sau dịp Tết Nguyên đán năm 2022.
5. Theo dõi chặt chẽ tình hình công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, để
có biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp kịp thời hoạt động ổn định./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Các Ủy viên BCSĐ,
- Các sở, ngành Tỉnh,
- UBND huyện, thành phố,
- Lưu BCSĐ (Phong - THVX).

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ

Phạm Thiện Nghĩa

