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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số:16/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 14 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thực hiện Văn bản số 276/UBND-TH1 ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc báo cáo nhanh tình hình trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022, UBND huyện Vĩnh Tường báo cáo, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, để đảm bảo giữ vững an ninh
trật tự, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề, nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn
huyện, Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 06/01/2022
về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự
(ANTT) năm 2022; UBND huyện ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày
22/12/2021 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước; Chỉ thị số
11/CT-UBND ngày 27/12/2021 về tăng cường các biện pháp đảm bảo hoạt động
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm
Dần 2022; Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán...
II. TÌNH HÌNH CHUNG TRÊN ĐỊA BÀN TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN:

1. Tình hình dịch bệnh Covid-19:
- Huyện tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện
trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm Công điện
9406/CĐ-VPCP về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng
mới Omicron của virus SARS-COV-2; Văn bản số 11484/UBND- VX1 về việc
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 347/TBVPCP ngày 22/12/2021. Đặc biệt là Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường các
biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong
và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hiện nay, huyện Vĩnh Tường có 86
trường hợp đang ở các khu cách ly; 266 bệnh nhân và 22 người nhà đang điều trị
SARS-COV-2, sức khỏe bệnh nhân ổn định không có diễn biến nặng; huyện cơ
bản thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch bệnh Covid-19.
- UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường
công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn huyện
đã xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế, tổ chức thường trực theo đúng quy định
(đường dây nóng của Trung tâm Y tế huyện có cán bộ thường trực thường
xuyên, liên tục sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân giải quyết các khó khăn
vướng mắc trong việc khám bệnh, chữa bệnh và các vấn đề y tế khác).
2. Chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội:
- Xuân Nhâm Dần 2022, tiếp tục là năm ghi dấu ấn đặc biệt về nỗ lực của
huyện trong công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người cận nghèo, người có
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hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, là năm thứ 5 liên tiếp huyện tổ chức hoạt động
này. Với mục tiêu để mọi người nghèo đều có tết đầm ấm, Huyện ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục triển khai Chương trình “Tết
ấm tình quê hương - Xuân Nhâm Dần 2022”, tặng quà tết cho 100% hộ nghèo
(1020 hộ), hộ cận nghèo (1176 hộ) trong toàn huyện (Kinh phí chủ yếu từ nguồn
xã hội hóa, ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, trong đó, Công ty cổ
phần Tập đoàn Phúc Sơn ủng hộ gần 3,1 tỷ đồng). Ngoài ra, huyện phối hợp tổ
chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Nhâm Dần” trao 170 suất quà cho
công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động ý nghĩa trên đã
thể hiện truyền thống, đạo lý, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, nhằm
chia sẻ khó khăn, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái tết ý nghĩa,
niềm vui cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện.
- Huyện đã thành lập 05 Đoàn do các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy,
HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, tặng
quà các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn...
Trong dịp Tết Nguyên đán, huyện sẽ chỉ đạo trao 14.723 suất quà của Chủ tịch
nước, của tỉnh, huyện, các doanh nghiệp cho các đối tượng chính sách với số
tiền trên 9 tỷ đồng. Trong đó, quà của Chủ tịch nước 5.446 suất với số tiền
1.667,7 triệu đồng; quà của tỉnh 7/368 suất với số tiền 5.947,2 triệu đồng...
2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:
- Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp được huyện quan tâm. Đến nay,
toàn huyện đã thu hoạch được 3.340,96 ha/3.516,8 ha (đạt 95% KH). Các xã, thị
trấn chỉ đạo nông dân gieo mạ, chăm sóc và phòng tránh rét cho lúa Xuân sớm và
mạ Xuân muộn vụ Đông Xuân 2021-2022 đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt (Tính
đến ngày 12/01/2022, toàn huyện đã cấy được 80 ha lúa Xuân sớm tập trung).
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 29/12/2021 về trồng
cây phân tán năm 2022; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 14/01/2022 về phát
động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022; Chuẩn bị
các điều kiện để phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây (Dự kiến địa điểm tổ chức
tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Việt Xuân).
- Chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện ổn định, không có dịch bệnh nguy
hiểm phát sinh, không có vật nuôi, thủy sản bị chết do đói, rét; Sản lượng sữa bò
tươi sản xuất ra hàng ngày được tiêu thụ triệt để; giá thịt lợn hơi tăng nhẹ (giá thịt
lợn hơi từ 55.000- 58.000đ/kg).
3. Tình hình đảm bảo cung cầu hàng hóa; kiểm tra, kiểm soát thị
trường; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: UBND huyện đã chỉ
đạo các cơ quan chuyên môn, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị
trường, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động của các cơ sở hành nghề
y, dược tư nhân; trong đó, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao
trong dịp Tết như: Lương thực, thực phẩm, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải
khát, thuốc lá, đường, dầu thực vật và các gói quà Tết nhằm kịp thời phát hiện
và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp Tết để tiêu thụ hàng giả, hàng hóa quá
hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
* Về vận tải hàng hoá và vận tải hành khách: Đảm bảo đủ số lượng
phương tiện đáp ứng nhu cầu vận chuyển của nhân dân; Các bến xe trên địa bàn
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đã huy động tối đa các phương tiện sẵn sàng phục vụ hành khách đi các tỉnh đảm
bảo thuận tiện, không để tồn đọng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
* Về công tác theo dõi giá cả hàng hóa: Thị trường hàng tiêu dùng dịp
giáp tết Nguyên đán diễn ra khá sôi động, hàng hóa đa dạng về mẫu mã, chủng
loại, không có tình trạng khan hiếm hàng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của
nhân dân. Nhìn chung, thị trường, giá cả trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần trên
địa bàn huyện Vĩnh Tường tương đối ổn định.
* Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiểm tra các
tuyến đường, tuyến phố có đối tượng vi phạm lòng, lề đường và thực hiện giải
tỏa vi phạm; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng công an chính
quy phối hợp với Công an huyện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn
giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán.
4. Lĩnh vực Văn hóa & Thông tin:
- UBND huyện ban hành Văn bản chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm 92 năm
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022); Chỉ đạo các cơ
quan chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn trong huyện tổ chức tốt các
hoạt động tuyên truyền cờ hồng kỳ; treo 150 cờ đuôi nheo; 15 panô tấm lớn, 140
cặp panô tấm nhỏ treo tại khu vực trung tâm huyện; làm các panô mừng Đảng,
mừng xuân, chúc mừng năm mới treo tại tiền sảnh Huyện ủy, UBND huyện, nhà
khối đoàn thể, Nhà văn hóa 19/5.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu văn bản hướng dẫn, kiểm tra,
giám sát, quản lý chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội
trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui
tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa
tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của địa phương. Chỉ đạo, quản lý tốt
các lễ hội, tổ chức đám ma, đám cưới, đám mừng thọ, ăn hội, giỗ chạp... đảm
bảo theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.
5. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm:
- Huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn trong huyện tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chị thị
số 11-CT/TW ngày 8/12/2021 của Ban Bí thư TW Đảng; Văn bản số 1021CV/TU ngày 22/12/2021; Chỉ thị số 21/CT-UBND, ngày 23/12/2021 của UBND
tỉnh; Văn bản số 710-CV/HU ngày 27/12/2021 của Huyện ủy về tăng cường các
biện pháp bảo đảm hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong
và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022...
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, giáo dục, vận động cán
bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang
và toàn thể Nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiết kiệm chi tiêu
trong tổ chức hội nghị, tổng kết, gặp mặt cuối năm.
6. An ninh, Quốc phòng, Phòng cháy & Chữa cháy:
- Để đảm bảo công tác ANTT trên địa bàn, UBND huyện đã xây dựng Kế
hoạch số 01/KH-UBND ngày 07/01/2022 về đảm bảo an ninh, trật tự; Chỉ thị số
01/CT-UBND ngày 10/01/2022 về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Vĩnh Tường; Công văn số 74/UBNDCAH ngày 10/01/2022 thực hiện công tác PCCC và CNCH; phòng, chống cháy,
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nổ.… Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội
phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán. Kết quả, lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ
04 vụ = 04 đối tượng buôn bán hàng cấm (pháo nổ) thu giữ: 36,367kg pháo nổ.
Khởi tố 02 vụ = 02 bị can, 02 vụ = 02 đối tượng đang củng cố hồ sở. Kiểm tra,
phát hiện 01 vụ = 01 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại địa bàn xã Tân
Tiến. Trị giá tài sản khoảng 4.000.000đ. Hiện Công an huyện Vĩnh Tường đang
củng cố hồ sơ xử lý.
- Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Huyện chỉ đạo tốt
công tác nắm tình hình, triển khai các bước thực hiện tuyển quân theo kế hoạch.
7. Tình hình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân:
Tình hình cung ứng điện trước Tết Nguyên đán phục vụ sinh hoạt và sản
xuất của nhân dân ổn định, an toàn, không có sự cố gây mất điện trên địa bàn.
Các địa điểm quan trọng như trụ sở Huyện uỷ, UBND huyện, Trung tâm Y tế,
Trung tâm Văn hóa-TT-TT,… đều được cung cấp điện liên tục, an toàn. Nhìn
chung, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tình hình an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Tường ổn định. Nhân dân và cán bộ phấn
khởi chuẩn bị vui Xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, đảm bảo
công tác phòng dịch Covid-19.
Trên đây là báo cáo tình hình trước tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. UBND huyện trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CPVP, CVTH;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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