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BÁO CÁO 

Tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 

 
 

1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu, gặp mặt 

- Ban Văn hóa xã Thạch Thắng đã tổ chức treo 30 khẩu hiệu vượt đường, 4 

cụm panô,  treo 1.100 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 400 cờ hồng kỳ, cờ vui tại công sở và 

các trục đường chính trong toàn xã . 

- Hầu hết các hộ gia đình trên toàn xã theo từng cụm liên gia đã tổ chức làm 

cọc Nêu để treo cờ hộ gia đình và được trang trí bởi hệ thống bóng nháy, đèn lồng 

trên các cọc Nêu, lắp đặt hệ thống điện sáng trên các tuyến đường trục chính. 

- Công tác chúc thọ, mừng thọ do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch nên 5/5 thôn tổ chức đến 

trực tiếp các cụ cao tuổi trao quà chúc thọ, mừng thọ. Tổng số tiền mà con em xa 

quê và nhân dân hỗ trợ các chi hội cao tuổi là 28,7 triệu đồng. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi người, mọi nhà về thực 

hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid -19 bằng nhiều hình thức: Loa truyền 

thanh xã, các thôn. Ban chỉ đạo phòng chống Covid – 19 cùng với các ban ngành 

liên quan đã tổ chức phát khẩu trang miễn phí, rứa tay sát khuẩn tại các điểm tập 

trung đông người như: Tại các phiên chợ, con em đi làm xa quê về ăn đến đến 

khai báo y tế…. 

2. Công tác đảm bảo an sinh xã hội. 

- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, 

ủng hộ tặng quà tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Tổng 461 suất quà trị giá 180,8 triệu đồng. 

Trong đó: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 188 suất 67,9  triệu 

đồng; Người có công, Đối tượng BTXH 253 suất  90,4 triệu đồng; Trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn 15 suất 13,5 triệu đồng. Nên tình hình an sinh xã hội trong 

dịp Tết được đảm bảo, nhân dân vui tết đón xuân vui vẻ, an lành, hạnh phúc. 

3. Tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông 



Tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông được đảm bảo. Trước, trong và 

sau Tết trên địa bàn không xẩy ra vụ việc vi phạm nào. Tình hình an toàn giao 

thông được đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về người và phương tiện. 

Thực hiện nghiêm Công văn số 244/UBND ngày 02/02/2021 của UBND 

huyện Thạch Hà về việc đảm bảo ANTT, phòng chống pháo nổ trước, trong, sau tết 

Nguyên Đán Tân Sửu 2021, Ban Công an phối hợp BCH Quân sự thành lập 5 tổ 

tuần tra trên địa bàn 5 thôn, phát hiện 02 đối tượng sử dụng đốt pháo nổ trái phép 

trong dịp tết Tân Sửu năm 2021, đang lập hồ sơ xử lý theo quy định. 

4. Một số mặt  công tác  được triển khai sau Tết 

 Ngày 17/02/2021 sau thời gian nghỉ tết, cán bộ, công chức, người lao động trở 

lại làm việc nghiêm túc, không có tình trạng vắng công sở không có lý do. Tiếp tục 

chỉ đạo các thôn làm giao thông thủy lợi nội đồng, dắm tỉa, chăm sóc lúa vụ Xuân, 

vệ sinh môi trường phòng chống dich Covid - 19 và đảm bảo phòng chống dịch 

trên đàn gia súc, gia cầm ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tổ chức ra quân trồng 

cây đầu năm với hơn 450 cây bóng mát trên các tuyến đường và hơn 1.000 cây keo 

tại thôn Nam Thăng.  

Nơi nhận: 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- LưuVT. 
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