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UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG LONG XUYÊN

Số:       /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Long Xuyên, ngày     tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 
31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/01/2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên 
đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chủ tịch UBND phường 
yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, các đơn vị có liên quan nghiêm 
túc triển khai thực hiện các nội dung sau UBND phường xây dựng kế hoạch thực 
hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 Phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với tinh 

thần đoàn kết, vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm để mọi người dân trong toàn 
phường được đón tết, vui xuân vui vẻ.

Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng 
chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cho 
mọi người dân đều có tết.

 Các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, các đơn vị có liên quan trong phạm 
vi chức năng, nhiệm vụ của mình cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ 
của địa phương, tránh để xảy ra tình trạng vui xuân đón tết quên nhiệm vụ hoặc thiếu 
tinh thần trách nhiệm để xảy ra hậu quả xấu.

II. NỘI DUNG
1. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ; tăng cường giám sát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 
phường. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm Thông 
điệp 5K; kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương 
phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định. Thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục 
hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, đám cưới, gặp 
mặt, mừng thọ, đám tang… theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19, 

3. Chủ động triển khai nhiệm vụ tổ chức đón Tến Nguyên đán Nhâm Dân 2022 
đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, phối hợp với các ngành đoàn thể vận 
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động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tổ chức thăm hỏi, động 
viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các gia 
đình thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn và thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo đúng 
đối tượng, đúng chế độ quy định.

4. Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không chúc 
Tết, tặng quà lãnh đạo. Nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công 
vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội.

5. Thực hiện vệ sinh, chỉnh trang cơ quan, đơn vị, đường giao thông, khu phố 
đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Tổ chức vui Tết, đón xuân và các hoạt động vui chơi, 
giải trí, văn hóa thể thao theo tinh thần lành mạnh, tiết kiệm, phát huy bản sắc văn 
hóa truyền thống của dân tộc; treo cờ Tổ Quốc trong những ngày Tết

5. Bố trí cán bộ, công chức, nhân viên trực trong dịp nghỉ Tết. Ngay sau kỳ nghỉ 
Tết, các cán bộ, công chức khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, không 
để chậm trễ gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao dịch của các 
tổ chức, cá nhân.

6. Phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an 
toàn thực phẩm tại các hộ bán hàng ăn sáng, giết mổ gia súc, gia cầm trong dịp Tết 
Nguyên đán, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực 
phẩm theo quy định.

7. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 
Nguyên đán Nhâm Dần. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà 
nước về cấm vận chuyển, tàng trữ các loại pháo nổ, đảm bảo trật tự xã hội, trật tự 
ATGT. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIÊN:
1. Trạm y tế phường
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm tiêm an 

toàn, khoa học, hiệu quả; đẩy mạnh truyền thông thông điệp 5K và đề cao ý thức 
phòng, chống dịch của người dân, không lơ là chủ quan ngay cả khi đã tiêm đủ 02 
mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19.

- Phân công cán bộ chuyên môn ứng trực 24/24 giờ, có phương án đảm bảo tốt 
các điều kiện để xử lý kịp thời các ca cấp cứu, chăm sóc và chữa trị cho người bệnh 
trong dịp Tết. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch Covid 
- 19, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch lớn và ngộ độc đông 
người, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
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2. Công an phường: 
Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ổn định an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn ngừa xử lý nghiêm các tệ nạn xã hội. Bố trí 
lực lượng tuần tra đảm bảo an toàn cho các điểm vui chơi, giải trí của nhân dân trong 
dịp Tết nguyên đán. Chủ động nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng xử 
lý kịp thời các tình huống đột xuất, phát sinh.

Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống Covid – 19 trong tình hình mới 
theo nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư 
trú của công dân và người nước ngoài. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những đối 
tượng nhập cảnh trái phép, ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng dịp Tết để thực 
hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động, gây rối an ninh, trật tự.

Tăng cường tuyên truyền, vận động và thực hiện công tác thu hồi vũ khí, vật liệu 
nổ, công cụ hỗ trợ; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ. Phối hợp với các khu dân 
cư, các ngành đoàn thể, các trường học tổ chức cho nhân dân, học sinh ký cam kết 
không vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 
137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đồng 
thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. BCH Quân sự phường
Đảm bảo quân số, thực hiện nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu, kịp 

thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn. Tham mưu cho Đảng ủy, 
UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, động viên 
thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022 đảm bảo giao quân nhanh chóng, an toàn, 
đúng quy định, đủ chỉ tiêu.

4. Cán bộ giao thông 
Có trách nhiệm phối hợp các ban, ngành có liên quan, các khu dân cư tổ chức 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công 
trình giao thông, lấn chiểm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng, lề đường, 
thu gom vật liệu, rác thải đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong dịp tết.

5. Công chức Lao động TB&XH:
Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trước và trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và 
Nhà nước đối với các đối tượng là người có công với cách mạng, gia đình Liệt sỹ, 
thương bệnh binh, người cao tuổi, người khuyết tật, các đối tượng trẻ em có hoàn 
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cảnh khó khăn, hộ nghèo và người hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Nắm chắc tình 
hình đời sống, sinh hoạt của công nhân, người lao động, tăng cường công tác bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em.

6. Công chức Văn hoá - thông tin và thể thao:
Tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí các điểm công cộng, hướng dẫn 

nhân dân treo cờ tổ quốc. Tổ chức và hướng dẫn các khu dân cư trang trí các khu vực 
công cộng. Tổ chức hoạt động vui chơi, thể thao như các giải bóng đá, cầu lông. Tăng 
cường các hoạt động quản lý nhà nước tại điểm di tích lịch sử Đền Ngư Uyên và chùa 
Duẩn khê, các điểm, hộ gia đình hoạt động tín ngưỡng....đảm bảo cho nhân dân tham 
gia Lễ hội vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm, thiết thực. Tăng cường công tác tuyên 
truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đưa tin kịp thời các hoạt động thăm 
hỏi, chúc tết, tặng quà của các tập thể, cá nhân, tuyên truyền về gương người tốt việc 
tốt trước, trong và sau tết Nguyên đán.

8. HTX DV nông nghiệp, thú y
Bám sát vào chỉ đạo của Phòng kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị 

các điều kiện đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022, thông báo lịch đổ 
ải để nhân dân gieo cấy đúng lịch thời vụ. Chủ động nắm tình hình và xây dựng 
phương án, có biện pháp nhằm hạn chế các dịch bệnh, sâu hại có khả năng lây lan và 
bùng phát trước, trong và sau Tết. Chú trọng phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, 
vật nuôi; Tham mưu cho UBND phường tổ chức Tết trồng cây trong những ngày đầu 
xuân mới.

9. Các nhà trường
Tăng cường tuyên truyền, giáo viên và học sinh thực hiện nếp sống văn minh, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K 
về phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ 
cơ quan trong dịp nghỉ Tết; có giải pháp đảm bảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-
2022 sau kỳ nghỉ Tết; đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
phòng, chống cháy nổ.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên của ngành mình 

thực hiện tốt Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, 
sử dụng pháo.Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào “ 
Đền ơn đáp nghĩa”, “ Tương thân tương ái” gắn với cuộc vận động “ toàn dân xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
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Trên cơ sở kế hoạch của UBND phường triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần 2022, các đồng chí phụ trách từng khối, ngành, cán bộ, công chức, 
các ông trưởng khu dân cư căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể 
để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Trong các ngày nghỉ tết các đơn vị, các khu 
dân cư, các tiểu ban thường trực ở hai khu dân cư thường xuyên báo cáo nhanh về 
UBND phường để được chỉ đạo, xem xét giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- UBND thị xã Kinh Môn (để b/c);
- TT Đảng uỷ;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các ngành UBND phường;
- Các KDC, các HTX;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Giang
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