
 

CHỈ THỊ 

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 

----- 
 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, thi đua 

hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm 2022, lập 

thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 

08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Tập trung 

khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh trong năm 2021; tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện 

các chương trình, nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2. Tập trung nỗ lực quyết liệt, thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị 

quyết, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, tỉnh, tuyệt đối 

không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; xác định nhiệm vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 là cấp bách, thường xuyên trọng tâm hàng đầu, bảo vệ 

sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Nêu cao trách nhiệm của 

người đứng đầu, của ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp 

trong chỉ đạo quyết liệt, chủ động ứng phó, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

có hiệu quả dịch Covid-19 ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 

cộng đồng, bảo đảm thích ứng linh hoạt vừa phòng, chống dịch tốt, vừa khôi phục, 

phát triển sản xuất, kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

3. Các cấp, các ngành, các địa phương có kế hoạch cụ thể, quan tâm chăm lo 

đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều 

được đón Tết vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Thực hiện tốt 

các chính sách đối với người có công; chế độ, chính sách an sinh xã hội, đặc biệt 

quan tâm người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ mồ 

côi, công nhân, người lao động mất việc làm. Tích cực vận động các doanh nghiệp 

chi trả lương, thưởng công nhân kịp thời; vận động tổ chức, cá nhân cùng tham gia 

hỗ trợ, chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần 

tỉnh chăm lo cho hộ cận nghèo, huyện chăm lo cho hộ nghèo.  

TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 

Số 15-CT/TU 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

              Trà Vinh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 
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Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão 

thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; quan 

tâm thăm hỏi đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch và đơn vị 

làm nhiệm vụ trong những ngày Tết... 

4. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui 

xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, họp mặt… thiết thực, 

hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng theo các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; giảm các hoạt động vui chơi, giải trí, hạn chế tối đa tổ chức 

các hoạt động tập trung đông người; không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa… 

nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho 

người dân. Tập trung chỉ đạo tổng ra quân thực hiện vệ sinh, cảnh quan môi 

trường, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, vỉa hè, lòng lề đường, chỉnh trang các chợ, 

cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, trường học… bảo đảm môi trường, mỹ quan, 

sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.  

5. Triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được 

làm; tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

không tổ chức đi thăm, chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm 

chủ trương cấm biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử 

dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các lễ hội, vui chơi 

trong dịp Tết.  

6. Duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường quản lý, theo dõi, 

dự báo và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, hạn, xâm 

nhập mặn, các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cây trồng... không để gây thiệt hại 

cho sản xuất. Tăng cường quản lý, bình ổn thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên 

đán. Thường xuyên nắm diễn biến thị trường, bảo đảm cung - cầu hàng hóa, nhất là 

các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau 

Tết, tránh xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, nâng giá để thu lợi bất 

chính. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, 

vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, 

không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.  

7. Bảo đảm cung cấp điện, nước phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, quản 

lý tốt hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, vận chuyển hàng hóa phục 

vụ Tết, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nâng giá cước vận tải 

trái quy định. Bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; các hệ thống ngân 

hàng cung ứng đầy đủ tiền mặt phục vụ người dân.  

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, 

ngành, địa phương phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả kế hoạch 
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cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông 

trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đẩy mạnh phòng, chống “diễn 

biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ; tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm 

các quy định về tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, pháo 

nổ, công cụ hỗ trợ... Tập trung tuần tra, kiểm soát, xử phạt các trường hợp không 

thực hiện đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động 

nắm sát tình hình trong nhân dân, tình hình tư tưởng tâm trạng trong công nhân, 

giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để 

phức tạp tình hình. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 

phải gương mẫu chấp hành, thực hiện nghiêm túc pháp luật về an toàn giao thông. 

9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ 

đạo, hướng dẫn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những 

thành tựu của đất nước, của tỉnh nhà; tham mưu Ban chỉ đạo tổ chức các ngày lễ 

lớn ban hành kế hoạch năm 2022, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, 

chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh với các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội 

phù hợp. 

10. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức hoạt động đón giao thừa Xuân 

Nhâm Dần 2022 trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn, hiệu quả 

gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; nâng 

cao ý thức tự giác của nhân dân trong phòng, chống dịch; nắm chắc tình hình dư 

luận xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, 

xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội. 

 11. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm 

việc phân công, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực, xử lý, 

giải quyết kịp thời mọi công việc trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022; lãnh đạo cơ quan cấp trên phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới trong việc 

chấp hành chế độ trực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Báo cáo danh sách 

trực Tết về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) trước ngày 25/01/2022 

(nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu).  

- Trong những ngày nghỉ Tết, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, 

các huyện, thị xã, thành phố phân công lãnh đạo trực 24/24 (riêng Công an, Quân 

sự, Bộ đội Biên phòng, y tế trực theo quy định của ngành). Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y 

tế, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy báo cáo tình hình hàng ngày về Thường trực 

Tỉnh ủy báo cáo nhanh trong ngày hoặc khi có tình hình đột xuất (điện thoại trực 

tiếp đồng chí Bí thư hoặc các Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời gửi văn bản báo cáo 

qua Văn phòng Tỉnh ủy) để Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.   
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- Trong buổi sáng ngày 03/02/2022 (mùng 3 Tết), các huyện ủy, thị ủy, thành 

ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp tình 

hình 03 ngày Tết báo cáo Thường trực Tỉnh ủy nắm. Trong buổi sáng ngày 

06/02/2022 (mùng 6 Tết - Chủ nhật), các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh báo 

cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết gửi về Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn 

phòng Tỉnh ủy) để tổng hợp, tổ chức hội nghị sơ kết Tết và báo cáo về Ban Bí thư 

theo quy định. 

- Sau nghỉ Tết, Ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng chỉ đạo triển khai cơ quan, 

đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay công việc, không để 

chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt 

động của ngành. 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; Ban Tổ chức các ngày lễ lớn 

của tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự 

đảng, đảng đoàn tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này 

rộng rãi trong nội bộ và nhân dân. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan nắm tình hình triển khai, thực hiện và báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị này. 

  Nơi nhận:   
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể,  

  hội đặc thù tỉnh,  

- Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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