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 BÁO CÁO 
Công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nhâm Dần năm 2022

 
Thực hiện Công văn số 204/UBND-VP ngày  20/01/2022 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 
năm 2022, UBND thành phố Hải Dương báo cáo tình hình Tết  như sau:

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM TRA
 UBND thành phố đã xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch số 06/KH-

UBND ngày 10/01/2022 về tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm 
Dần năm 2022 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết.

Xây dựng và tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 
11/01/2022 về trồng cây mùa xuân năm 2022, với số lượng cây dự kiến trồng là 
trên 62 nghìn cây các loại, phát động trồng cây từ ngày 20/01/2022 đến ngày 
19/02/2022. Ban hành Công văn số 180/UBND-VHTT ngày 21/01/2022 về công tác 
quản lý và tổ chức lễ hội năm 2022.

UBND thành phố đã ban hành Thông báo sô 51/TB-UBND ngày 21/01/2022 
về phân công trực Tết nguyên Đán năm 2022 để kịp thời xử lý, giải quyết, báo cáo 
tình hình Tết trên địa bàn theo quy định.

Chỉ đạo các ngành, các phường, xã, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền 
nâng cao ý thức nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19; tổ chức kiểm tra 
việc thực hiện an toàn thực phẩm, tuyên truyền và kiểm tra thực hiện nghiêm Nghị 
định 137/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN
1. Công tác tuyên truyền, cổ động, văn hoá, thể dục thể thao, lễ hội 

truyền thống
Tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong việc phòng 

chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền Chủ đề năm 2022 là “Thích ứng linh 
hoạt, tăng trưởng bứt phá” và Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, đã cắm 
5.488 hồng kỳ, 636 pano, 1.001 khẩu hiệu, 80 băng rôn trên các tuyến phố chính; 
trang trí 16.840 cờ dây, 11 phướn treo...Thay mặt các biển tuyên truyền trên biển 
hộp đèn quảng cáo trên giải phân cách các đường: Hồng Quang, Nguyễn Lương 
Bằng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Thanh Niên. Thay Panô tấm lớn tại Ngã tư 
Máy Sứ, chân cầu Lộ Cương, Ái Quốc, Thạch Khôi; nút giao vòng xuyến xã Liên 
Hồng. Thay thế nội dung tuyên truyền tại 04 bảng quảng cáo đứng độc lập trong 
nội thành.
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Đài Phát thanh thành phố đã tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ 
thống truyền thanh thành phố và cơ sở về: các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các chương trình văn hóa, văn nghệ, 
TDTT, chuyên mục, thời sự phản ánh không khí chuẩn bị và tổ chức hoạt động 
chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng; Thực hiện 01 Clip ca nhạc về 
mừng Đảng, mừng Xuân phát trên trang Thành Đông ngày mới, màn hình LED; 
mở 10 chuyên mục phát trên hệ thống đài phát thanh

Chỉ đạo tổ chức chợ Hoa xuân tại các địa điểm: đường Tôn Đức Thắng (cạnh 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); đường 62m (khu vực vườn đào xã Liên Hồng); Khu bắc 
đường 52m, đường Trường Chinh. Chỉ đạo và kiểm tra không để phát sinh chợ hoa 
tự phát.

2. Tình hình thị trường và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm 
Các ngành chức năng thành phố phối hợp với ngành chức năng của tỉnh tăng 

cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hoá, đảm bảo quyền lợi người tiêu 
dùng; thực hiện nghiêm Kế hoạch của tỉnh; đã kiểm tra 15 hộ kinh doanh rượu, bia, 
thuốc lá (13 cơ sở chấp hành tốt, nhắc nhở 02 cơ sở); kiểm tra 7 cơ sở chế biến 
thực phẩm, cơ bản đảm bảo an toàn thực phẩm, các mặt hàng đa dạng, đáp ứng nhu 
cầu mua sắm của nhân dân, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, 
thực phẩm chế biến, bánh kẹo, bia ....

3. Thực hiện chế độ, chính sách và công tác xã hội
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã thực hiện tốt công tác thăm 

hỏi tặng quà, chuyển quà các đối tượng Người có công: chuyển 5.951 suất quà của 
Chủ tịch nước, số tiền trên 1 tỷ 800 triệu đồng; 6362 suất quà của Tỉnh uỷ- HĐND - 
UBND - UBMTTQ tỉnh, số tiền trên 4 tỷ 400 triệu đồng. Thăm và tặng quà các gia 
đình chính sách tiêu biểu, các gia đình có chiến sĩ công tác tại biên giới, hải đảo và 
một số cơ quan, đơn vị  liên quan, tổng số 112 suất quà, trị giá trên 172,5 triệu đồng. 

Công tác chúc thọ, mừng thọ được quan tâm chỉ đạo, chuyển khung, giấy 
mừng thọ, quà và tiền chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, cụ thể: 424 suất quà bằng 
hiện vật trị giá 300 triệu 300 nghìn đồng cho người cao tuổi tròn 100, 90 tuổi; 4.587 
suất quà bằng tiền mặt cho người cao tuổi 95,80,85,70,75 tuổi, tổng số tiền 1 tỷ 493 
triệu 150 nghìn đồng; 70 suất quà bằng tiền mặt cho người cao tuổi 101-104, 105-
109, 110 tuổi, 13 triệu 062 nghìn đồng. Hỗ trợ 209 thôn khu dân cư số tiền 209 triệu 
đồng  để tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi vào dịp Tết Nguyên đán.

Trích ngân sách thành phố để trợ cấp cho 1.056 hộ cận nghèo, 2.418 đối 
tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, mỗi suất 200 nghìn đồng; trợ 
giúp 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng để tặng quà cho hội viên, người 
lao động khó khăn, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các doanh 
nghiệp ngoài khu công nghiệp, trong các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố; tặng 



3

125 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng. 

Phối hợp với Ủy  ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội thăm tặng quà cho 04 trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố; phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 
tặng 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức quà 500 nghìn đồng tiền mặt/trẻ 
em.

4. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô 
thị, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

UBND thành phố đã Thông báo yêu cầu các đơn vị thi công hoàn trả mặt 
bằng, dọn vệ sinh tại công trường trước ngày 27/01/2022 để đảm bảo an toàn giao 
thông, mỹ quan đô thị.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các đơn vị chức năng: Công an thành 
phố, Xí nghiệp Giao thông thành phố, Quy tắc QLĐT ... từ thành phố đến các 
phường, xã đã tập trung hoàn thiện biển báo giao thông, sơn kẻ vạch đường; hướng 
dẫn, kiểm tra, xử lý người và phương tiện vi phạm. 

Xí nghiệp Giao thông vận tải thành phố đã dọn vệ sinh mặt đường, thu gom 
xử lý rác thải xây dựng, tăng cường hút bụi, tưới rửa mặt đường phố chính. Hoàn 
thành việc trang trí hệ thống điện chiếu sáng trên các cây tuyến đường Bạch Đằng 
tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị, thực hiện trồng hoa trên đường Thanh Niên, 
tiếp tục trồng các loại hoa trên các chậu đặt tại các tuyến phố, nút giao thông. 

Đội Kiểm tra quy tắc QLĐT thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng 
và UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra trật tự đô thị; giải toả hàng quán 
bán rong trên vỉa hè, xe máy, xe đạp để không đúng quy định ...   

Công an thành phố tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông tại các nút 
giao thông có tín hiệu điều khiển; tuần tra kiểm soát, chống đua xe, lạng lách, đánh 
võng; đảm bảo trật tự giao thông, trật tự công cộng tại các địa bàn trọng điểm chợ 
hoa; xử lý người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm, lấn chiếm lòng 
đường, vỉa hè.  

Công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; ý thức 
phòng, chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị và các khu dân cư đã được nâng cao, 
đảm bảo an toàn trong những ngày nghỉ Tết. 

5. Công tác Phòng chống dịch COVID-19
Để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh COVId-19 trong 

dịp Tết Nguyên đán, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã ban hành 
Văn bản số 270/BCĐ ngày 18/01/2022 về kiểm soát dịch bệnh trong các doanh 
nghiệp và người từ tỉnh ngoài về. Thành lập 25/25 trạm y tế lưu động; thành lập 
các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, điều trị F0 tại nhà và xây 
dựng kịch bản ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong dịp Tết. Tăng 
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cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các chợ, siêu 
thị, doanh nghiệp,...

Về công tác hậu cần phòng, chống dịch, đang tổ chức đấu thầu mua sắm các 
trang thiết bị, vật tư y tế dự phòng cho công tác phòng, chống dịch dịp Tết nguyên 
đán: quần áo bảo hộ, găng tay y tế, nước sát khuẩn, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, 
kính chắn giọt bắn, máy đo nồng độ oxy...

Trên đây là Báo cáo về công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 
trên địa bàn thành phố Hải Dương, UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND Tp (để b/c);
- CT và các PCT UBND Tp;
- Lãnh đạo và CVVP;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-22T14:24:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương<ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-22T14:29:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương<ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-22T14:29:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương<ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-22T14:29:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương<ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




