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Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022   

      

 

  Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 158/UBND-THNV ngày 12/01/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Tình hình triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: 

Tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của các cấp như: Chỉ 

thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 

năm 2022; Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và Lễ hội xuân năm 2022; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 

21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; ý kiến của 

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 

08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 tại Công văn 

số 1105-CV/VPTU ngày 14/12/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid – 19” ban hành kèm theo Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 

26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Về việc tổ chức cho Nhân dân đón tết, chính quyền, đoàn thể các cấp trong 

huyện quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành 

mạnh, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19”; 

chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự và các ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày nghỉ tết. 

2. Tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác khám, 

chữa bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết: 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19: Từ ngày 30/01/2022 đến hết ngày 

04/02/2022 trên địa bàn huyện có 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, 

(gồm: 17 ca trong cộng đồng, 02 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 04 ca là F1 đang cách 

ly y tế tại nhà), trong đó có 02 ca tử vong. Nâng lên tổng số F0 trên địa bàn 

huyện 5.762 trường hợp, 40 trường hợp tử vong. Hiện trên địa bàn huyện có 2.782 

trường hợp F0 điều trị tại nhà, đã hoàn thành điều trị 2.696 trường hợp, đang điều 
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trị 46 trường hợp; 1.774 trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà (trong đó có 53 F1, 

1.705 trường hợp người ngoài tỉnh và 16 trường hợp F0 hoàn thành điều trị), sức 

khỏe bình thường. 

- Tình hình khám, chữa bệnh: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống 

các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm; tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho 

Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu đều được khám và điều 

trị kịp thời. Tổng số khám cấp cứu 306 trường hợp, giảm 208 trường hợp so với 

cùng kỳ năm 2021, trong đó: va chạm giao thông 53 trường hợp, tai nạn do đánh 

nhau 05 trường hợp, tai nạn sinh hoạt 02 trường hợp, các trường hợp khác 246 

trường hợp.  

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện kiểm 

tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, các chợ trên địa bàn, kịp thời nhắc nhỡ các trường hợp còn hạn chế trong 

thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong dịp Tết, 

không xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

3. Về tình hình thị trường, cung, cầu hàng hóa trong dịp Tết: 

- Nhìn chung, thị trường các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 khá sôi động, sức mua trên thị trường đối với các nhóm hàng lương 

thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng tăng nhẹ khoảng 05% so với cùng kỳ năm 2021. 

Tại các chợ, hoạt động mua bán cũng khá nhộn nhịp, chủ yếu tập trung vào các 

mặt hàng thực phẩm tươi sống, hoa, trái cây, đồ thờ cúng. Ngoài ra người dân 

được trao đổi mua bán qua nhiều kênh, nhiều hình thức đa dạng như điện thoại, 

Internet, giao hàng tận nhà,... nên đáp ứng khá tốt nhu cầu của người dân. Bên 

cạnh có hệ thống phân phối: Cửa hàng Bách hóa xanh, Cửa hàng an toàn thực 

phẩm... với nhiều mặt hàng đa dạng, chất lượng tốt tạo cho người dân nhiều sự 

lựa chọn. 

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên sức tiêu thụ hàng hóa 

các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, bánh mức, lạp xưởng, nước ngọt, bia … tại 

các chợ trên địa bàn huyện năm nay ít hơn so với Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 

2021. Tuy nhiên những mặt hàng kinh doanh tại các chợ đều đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu phục vụ cho nhân dân trong dịp Tết, hàng hóa cung cấp trên thị trường 

đa dạng về mẫu mã; giá cả các sản phẩm phục vụ trong những ngày Tết tăng nhẹ 

như các loại thực phẩm tươi sống, gia súc, gia cầm. Không xảy ra tình trạng găm 

hàng, tạo cơn sốt ảo trên thị trường. Tình hình chợ hoa năm nay không có nhiều 

chủng loại và số lượng hoa tết ít hơn so với năm 2021, giá cả hoa tết tăng bình 

quân từ 20 - 30%. 

- Về tình hình hoạt động và kinh doanh tại các chợ: Hợp tác xã Thương mại 

dịch vụ Trà Cú và Ban quản lý các chợ xã, thị trấn Trà Cú có quan tâm sắp xếp 

các quầy sạp, kiốt trong khu vực chợ đảm bảo trật tự, ổn định các quầy hàng tạo 

vẽ mỹ quan, sạch đẹp, đảm bảo lối đi thông thoáng cho người bán và người mua, 

sắp xếp bãi giữ xe có trật tự. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có bố trí lực lượng 

trực bảo vệ trong những ngày Tết nên tình hình an ninh trật tự tại các chợ cơ bản 

ổn định. 

4. Về hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội: 
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- Công tác chăm lo tết cho gia đình chính sách người có công với cách 

mạng: Thăm và tặng quà tết cho 1.974 hộ người có công và thân nhân người có 

công với cách mạng số tiền 1.419.550.000 đồng (trong đó kinh phí Trung ương 

546.900.000 đồng). Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tháng 

01,02/2022 cho 920 đối tượng, số tiền 2.983.040.000 đồng. Huyện ủy - HĐND - 

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Chăm lo tết hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội và 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn: Vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà cho 

4.176 hộ nghèo, tổng trị giá 2.379.775.000 đồng (trong này Đoàn Đại biểu Quốc 

hội tỉnh Trà Vinh kết hợp cùng Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup tặng 500 phần 

quà cho hộ nghèo ở 05 xã(1), mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng tiền mặt, tổng kinh 

phí 300 triệu đồng); hỗ trợ quà cho 3.993 hộ cận nghèo (300.000 đồng/hộ), tổng 

kinh phí 1.197.900.000 đồng; thăm, tặng quà cho 55 trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, tổng số tiền 27.500.000 đồng. Quyết định hưởng trợ cấp xã hội cho 233 đối 

tượng(2). Thăm và chúc thọ 106 cụ tròn 90 tuổi, tổng số tiền 137.800.000 đồng và 

01 cụ tròn 100 tuổi (5 mét vải lụa, tiền mặt 1.500.000 đồng). Chi trả trợ cấp tháng 

01, 02/2022 cho 5.476 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 5.665.815.000 đồng. Chi 

trả mai táng phí tháng 01-2022 cho đối tượng bảo trợ xã hội 83 người, số tiền 

584.640.000 đồng. Tổ chức đoàn đi thăm 27 đối tượng bảo trợ xã hội ở Trung 

tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, tổng số tiền 13.500.000 đồng; thăm, tặng quà cho 10 học 

viên đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện của tỉnh, tổng số tiền 5.000.000 đồng; 

thăm, tặng quà cho 100 hộ bị ảnh hưởng Covid-19, tổng số tiền 30.000.000 đồng; 

thăm, tặng quà 25 đối tượng bảo trợ sống tại chùa Long Hòa Thị trấn Trà Cú, số 

tiền 12.500.000 đồng; thăm chúc tết 10 gia đình công nhân Công ty TNHH Môi 

trường Trà Vinh, tổng số tiền 5.000.000 đồng; thăm 120 bệnh nhân đang điều trị 

nội trú tại Trung tâm y tế huyện, tổng số tiền 60.000.000 đồng. 

5. Về hoạt động vận tải trong dịp Tết: 

- Chỉ đạo Ban quản lý bến xe sắp xếp các phương tiện vận tải hành khách  

hoạt động đảm bảo an toàn giao thông không để xảy ra tình trạng ứ đọng khách 

trong dịp Tết Nguyên đán. Từ ngày 29/01/2022 đến ngày 05/02/2022, có 34 lượt 

xe xuất bến với 455 lượt hành khách, so cùng kỳ năm 2021 lượng xe và hành 

khách giảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 và một phần hành khách đi bằng 

phương tiện cá nhân. 

- Chỉ đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân thị 

trấn Định An kiểm tra, làm việc với các chủ phương tiện đò khách ngang sông 

Bến thị trấn Định An qua An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng thực 

hiện phân luồng đảm bảo an toàn giao thông và kiểm tra hoạt động Bến thủy nội 

địa tại các bến đò khách ngang sông trên địa bàn huyện đảm bảo phục vụ nhu cầu 

đi lại của Nhân dân; qua kiểm tra nhắc nhỡ các phương tiện chấp hành tốt quy 

                                           
(1) Tập Sơn, Tân Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Ngãi Xuyên, Thanh Sơn. 
(2) Người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác (các cụ sinh 

năm 1942) ở 17 xã, thị trấn. 
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định như: số lượng hành khách, không tăng giá vé,…, số lượng hành khách so 

cùng kỳ giảm khoảng 50%. 

6. Về tổ chức các hoạt động văn hóa trong dịp Tết: 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tăng thời lượng phát 

thanh 03 buổi trong ngày (tăng 01 buổi so với ngày thường). Trang thông tin điện 

tử huyện đưa các tin, bài tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của lãnh 

đạo các cấp, các ngành, hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp mừng Đảng, mừng 

xuân Nhâm Dần năm 2022. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, công tác chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia 

đình chính sách…  Kịp thời kiểm tra, sửa chữa các cổng đèn hoa, đèn chiếu sáng 

công cộng và chỉnh trang diện mạo đô thị, nông thôn phục vụ tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022. 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lắp đặt thiết bị trò chơi trẻ em 

tại các 06 xã(3), với tổng kinh phí 240 triệu đồng. Kiểm tra việc chấp hành các 

quy định lĩnh vực văn hóa, thông tin và truyền thông và việc tuân thủ hướng dẫn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, văn 

nghệ, thể thao trên địa bàn huyện được 03 cuộc. 

7. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

tập trung quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không sử dụng kinh phí Nhà nước 

để tổ chức đi thăm, chúc tết lãnh đạo và các hoạt động cá nhân trong dịp Tết; thực 

hiện tốt công tác xã hội hóa chăm lo tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công 

với cách mạng... theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy. 

8. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết: 

- Tình hình an ninh chính trị: Được bảo đảm ổn định; bảo vệ an toàn tuyệt đối 

các mục tiêu chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng trên địa bàn huyện. 

- Trật tự an toàn xã hội: 

+ Tội phạm về trật tự xã hội: Không xảy ra. 

+ Tệ nạn xã hội: Chưa phát hiện. 

+ Ma túy: Mời giáo dục, xét nghiệm 02 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép 

chất ma túy (dương tính 01), lập biên bản vi phạm hành chính chờ xử lý. 

- Tình hình trật tự, an toàn giao thông:  

+ Tai nạn giao thông: Không xảy ra. 

+ Tổ chức tuần tra trật tự an toàn giao thông đường bộ 128 cuộc, có 786 lượt 

cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 38 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử phạt vi 

phạm hành chính 38 trường hợp(4). 

- Tình hình xuất, nhập cảnh: Có 01 trường hợp quốc tịch Canada nhập cảnh 

về địa phương, thành phần dân sự, mục đích thăm thân nhân, có khai báo y tế đúng 

                                           
(3) Lưu Nghiệp Anh, Ngọc Biên, Hàm Giang, Ngãi Xuyên, Tân Sơn, Tập Sơn. 
(4) Tạm giữ 20 phương tiện, 18 giấy tờ có liên quan để chờ xử lý theo quy định. 
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quy định. Hiện có 21 người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn, Việt kiều 05 

người, số người Việt Nam lao động, học tập, du lịch, thăm thân nhân từ các nước về 

đang tạm trú trên địa bàn 197 người. 

- Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp 

CCCD 527 trường hợp; đăng ký cư trú 193 trường hợp. Kiểm tra cư trú 02 cuộc, 

kiểm tra công tác PCCC 01 cuộc, kết quả chưa phát hiện có vi phạm. Lực lượng 

Công an, Quân sự tuần tra đảm bảo an ninh trật tự 678 cuộc, có 4.124 lượt đồng chí 

tham gia; phát hiện, giải tán 78 điểm đánh bạc, giáo dục tại chổ 562 đối tượng. 

- Tình hình cháy, nổ: Không có xảy ra. 

9. Về tình hình sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống hạn 

mặn: 

- Cây lúa: Xuống giống lúa vụ Đông xuân 11.903,6 ha, đạt 108,21% kế 

hoạch. Hiện lúa đang phát triển tốt, tỷ lệ sâu bệnh gây hại không đáng kể. 

- Cây màu: Xuống giống 65ha, nâng lên 1.495,7ha, đạt 23,01% kế hoạch; 

trong đó: màu lương thực 15ha, nâng lên 391,1ha; màu thực phẩm 50ha, nâng lên 

1.104,6ha. 

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Xuống giống 05 ha, nâng lên tổng số 

152,5ha, đạt 13,65% kế hoạch, gồm: mía nâng lên đến nay 54,1ha, đậu phộng 

xuống giống 05ha, nâng lên 98,5ha. 

- Cây hàng năm khác: Lũy kế đến nay 43,4ha (cỏ chăn nuôi). 

- Chăn nuôi, thú y: Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm: Vắc xin 

thông thường (dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn) 900 liều, nâng lên tổng số 

15.600 liều; các loại vắc xin khác 2.500 liều (newcatson, gum,…), nâng lên tổng 

số 47.500 liều. Kiểm soát giết mổ 890 con, nâng lên 6.332 con (heo 6.252 con, bò 

80 con). 

- Thủy sản: Thả nuôi 04 triệu con (80 hộ), nâng lên tổng số 45,952 triệu con, 

đạt 10,44% kế hoạch. Thu hoạch 485 tấn, nâng lên 3.919,2 tấn, đạt 7,44% kế 

hoạch. 

- Về tình hình độ mặn và diễn biến mực nước trong nội đồng: Không dao 

động nhiều, đảm bảo cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

nắm./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Các phòng, ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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