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S&  02,  /UBND-VP2 Ninh BInh, ngayo5 tháng 01 nàm 2022 

V/v t chtrc dOn Têt Nguyen dan 
Nhâm Dan 2022 

KInh giri: 
- Cong an tinh; 
- Bô Chi huy Quân sir tinh; 
- Bô Chi huy B di bién phông tinh; 
- Giám dc các Sô, ban, ngành, doàn th cUa tinh; 
- Các c quan, &m vi trên dja bàn tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& 

Thirc hin Chi thj s 11-CT/TW ngày 08/12/ 2021 cüa Ban BI thu Trung 
ucing Dãng ye vic to chi'rc Têt Nguyen dan Nhâm Dan näm 2022; Chi thj so 
35/CT-TTg ngày 31/12/2021 cüa ThU tung ChInh phU ye vic tang cumg các 
bin phap bâo dam don TêtNguyên dan Nhâm Dan 2022 vui tuoi, lành manh,  an 
toàn, tiêt kim; Cong van so 560-C V/TU ngày 14/12/202 1 cUa Tinh u$' Ninh BInh 
ye vic to chi'rc triên khai thirc hin Chi thj so 1 1-CT/TW, ngày 08/12/202 1 cUa 
Ban BI thu ye vic to chüc Tét nàm 2022. 

D chuk bj t& các diu kin phiic vii nhân dan don Tt Nguyen dan Nhãm Dn 
nm 2022 vui liroi, lãnh mnh, an toàn, tiêt kim; thUc day phvc hôi và phát triên san 
xuât, kinh doanh trên các linh virc vào cuOi nam và djp Têt Nguyen dan; dông th?ñ, 
bão dam cOng tUe phOng, chông djch COVID-19 hiu qua, ChU tjch UBNID tinh yêu 
câu Giám dôc các Sâ, ThU trung các co quan, ban, ngành, doàn the cUa tinh; các 
don vj 1c luqng vu trang, Ca quan Trung uo'ng, doanh nghip trên da bàn tinh, 
ChU tjch UBND các huyn, thành phô can cü chüc näng, nhim vii tp trung thirc 
hin tot mOt  sO nhim vi, giãi pháp tr9ng tam sau: 

1. Tip tic thrc hin nghiêm các chi dao  cUa Trung ucing và cUa tinh v phOng, 
chông djch COVID-19. Vâi quan diem dt tInhmng, sirc khOe cUa nguñ dan len 
trên het, vi~a thirc hin chông djch vira phUt triên kinh tê xà hi; quyêt 1it phOng, 
chông djch COVID- 19 vâi phuong châm linh hoat, an toàn, sang tao,  chU dng tü 

xa, tü sóm, tir co si. Nêu cao vai trO, trách nhim cUa ngui dirng dâu cap Uy, 
chInh quyen, thU truàng ca quan, don vj cUng v&i phát huy vai trO h thông giám 
sat y tê, 1irc luqng cong an xâ, to Covid cong dông và cUa ngu1i dan trong cong 
tác phOng, chng djch COVID-19. San sang các phuong an, kjch bàn Ung phó linh 
hoat, kjp thai, chU dng kiêm soát djch bnh trong mci tInh huông. Không duqc 
chU quan, lo là, mat cành giac. Thirc hin hiu qua nguyen tàc "5K + väc-xin, 

thuóc diêu trj + cong ngh + y thá'c ngwài dan ". 
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2. Tam  dtrng t chirc các loai hInh 1 hi và bn pháo hoa n trong djp Tt 
Nguyen dan Nhâm Dan; Không to chi'rc các hoat dng tp trung dông ngithi, các 
sir kin, lien hoan, tic cuôi 11am ttp trung dông nguäi (tri các h(5i nghj, szr kin 
theo yeu cau nhiçm vy, dtrctc phép cia ccx quan có thám quyên). 

3. Yêu cu can b cong chüc, viên chirc, ngui lao dng và toàn th nhân 
dan: Trong dp nghi Tet Nguyen Dan Nhâm Dan näm 2022 han  chê di chuyên khi 
không can thiêt dê dam báo cOng tác phông, chng djch COVID- 19 trén dja bàn 
tinh, cUng nhix bão v süc khOe cho bàn than, gia dInh. 

Trung hqp do nhu câu phài dênlvê dja phuang, yêu cu phái khai báo 
y tê, thông báo vói chInh quyên dja phucing noi cu trü và lam xét nghim, có k& 
qua am tInh SARS-CoV-2 truc khi tr& v gia dInh (RT-PCR hoc Test nhanh 
kháng nguyen). 

Tang cu?mg quàn l, giám sat các tnthng hçp nhp cãnh v các dja phuang, 
dc bit các trtthng hçip dênldi ye tir các quOc gia dä ghi nhn bin chUng mâi 
Omicron. 

4. TO chirc thäm hOi, chüc T&, tang qua cho các gia dInh chInh sách, ngu?i 
có cong vi cách mng, ngui nghèo, các don vi lirc hiçng vu trang và lrc luçing 

khác lam nhim v11 trong nhüng ngày Têt. TIch circ 4n dng kbuyên khIch các 
doanh nghip, to chüc, cá nhân phát huy truyên thông tiscing than, trnmg ái trq 
giiip dei ngu?i nghèo, ngiRi già cô &m không nai nucing tira, trê em mô côi, cci 
nhc và nhüng dOi tuçing có hoàn cành d.c bit khó kbän, dam bão cho mci ngui, 
mci nhà, ai cOng duçic don Têt trong kbông kbI dam am, nghia tInh. 

5. Co k hoach phân cong 1nh dao,  can b trirc trong nhOng ngày nghi T& 
dam bão các boat dng duqc thông suôt; to chirc kiêm tra, phOng chông cháy no 
trong ca quan. Thçrc hin nghiêm ché d báo cáo trong dip nghi Têt theo quy dnh. 
Dam báo v sinh mOi tru&ng, cành quan, các cong trInh cong cong; to chüc lam 
v sinhca quan, dung lang, ngô xóm; trang trI và treo cä To quôc trong nhUng 
ngày Têt. 

6. Thrc hin nghiêm Quy djnh s 08-QDi/TW ngày 25/10/2018 cOa Ban 
Chap hành Trung uang Dãng khóa XII ye trách nhim nêu guong cOa can b, 

dâng viên, Quy djnh so 37-QD/TW ngày 25/10/202 1 cUa Ban Chap bath Trung 

izong Dàng khóa XIII ye nhOng diêu dãng viên không duçic lam. 

KhOng t chüc di thàm, chiic T& cp trên và länh dao các cp; nghiêm cm 
biêu, tang qua Têt cho 1nh dao  các cap duâi mci  hInh thüc; không di lê chUa, sir 
kiin trong gi hành chInh nêu khOng duc phân cOng; khOng sir diing ngân sách 
nhà nuc, phuong tin, tài san cong trái quy djnh; khong tham gia các hoat dng 
me tin dj doan... 

Ngay khi ht thai gian nghi Tt theo quy djnh, các don vj, dja phuong ti 
chüc thrc hin ngay các hoat dng san xuât kinh doanh, cong vic, hçc tsp,...; 
khan truong tp trung vào cOng viêc, không dê chm trê ành hung den nhim vçi 
duçic giao và boat dng san xuat, kinh doanh. Xây dçrng k hoach, phát dng 
phong tráo thi dua lao dng, san xuât ngay tü ngày dau, tháng dau cüa näm, phân 
du hoàn thành cao that các miic tiêu, chi tiêu, thim vii näm 2022. 
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7. Sâ Y t chü tn, phi hçip vâi các Co quan, don vj, UBND các huyn, thành ph& 

a) Thirc hin hiu qua Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1 cüa ChInh 
phü ye ban hành Quy djnh tam  thôi "ThIch img an toàn linh hoat,  kiôm soát hiu 
qua djch COVID- 19" trên dja bàn tinh. Dánh giá, cp nh.t cap d djch trén Cng 
thông tin din tcr cüa tinh và B Y tê. Tp trung, no 1irc cao nhât cho cong tác phông, 
chông djch COVID-19 và các djch bnh có nguy cobüng phát trong müa Dông - 
Xuân. Chü dng các phuong an dáp img vOi các cap d djch COVID- 19 nhm 
phát hin sam, khoanh vüng, each ly và diu trj phü hçp ngay khi phát hin ca 
bnh; day nhanh tôc d tiêm chüng väc xin phông COVID-19 müi 3, bào dam 
tiêm an toàn, khoa h9c, hiu qua; day math  truyên thông "thông dip 5K" và d 
cao thi'rc phông, chông djch cüa nguai dan, không ki là chü quan ngay a khi da 
tiêm dü 02 müi và mQi thi.'r 3 väc xin phông COVID-19. 

b) Tang cumg thanh tra, kirn tra vic dam bão an toàn thicc phm trong th?yi 
gian truóc, trong và sau Têt; phôi hqp to chirc hiu qua cong tác kiêm tra lien 
ngành dê kjp th?yi pháthin, ngän chn và xir 1 nghiêm các vi pham ye an toàn 
thrc phâm. Tuyên truyên, phô biên các quy djnh, kiên thirc ye an toàn thrc phâm, 
cânh báo nguy co mat an toãn thirc phâm trong djp Tet Nguyen dan den ngithi 
tiêu dung, nguai san xuât, kinh doanh. 

c) Chi dao  các beth vin, co sâ y th i'rng trrc 24/24 gRi; Co phiiong an bão darn 
dü nhân hrc, thuôc, 4t tu, thiêt bj dê tO chüc diêu trj ngisñ bnh COVID- 19, cap 
thu do tai nan  giao thông, ng dc thirc phãm, sinh dé. . .trong nhüng ngày Têt. Các 
co sâ y tê, bnh vin thc hin nghiem cong tác phOng, chông djch COVID-19; to 
chüc thirc hin các quy trmnh ye sang 19c, phn loai, phân luông, phân tuyên, giám sat 
phOng, chông djch bnh hiu qua dôi vth ngu&i bnh và nguñ nhà nguôi bnh den 
khám, tu van, diêu trj; thirc hin nhim vçi kép dam bâo an toàn cho bnh vin, phOng 
chông djch trong giai doin bIth thuang mai và khám, chüa beth tot; day mnh thirc 
hin khám, tir van, diêu tnj tir xa. 

d) Dam bào dáp irng dü thu cu sir diing thu6c trong dip  T&, khOng d xãy 
ra tIth trng tang giá dt bien, tang giá hang bat;  tang cix&ng thath tra, kiêm tra 
các co s& kinh doath thuOc phat hin và kjp thai xi:r l nghiêm các truang hp có 
hành vi dâu co, tIch trr, buOn ban thuOc già, thuOc kern chat luqng, thuôc không 
duçic phép liru hàth. 

8. Sâ Cong thuong chü trI, phi hçTp vâi CC co quan, don vj, UBND các 
huyn, thành phô: 

a) Chü dng có phuong an chun bj ngun cung các rnt hang thi& yu, cac mt 
hang có thu câu tiêu dung tang cao, bâo dam chat lucing, dáp 1mg day dü, kjpthôi thu 
câu cüa nguai dan, không dê xày ra tInh trng thiêu hang, gián doan nguOn hang gay 
tang gia dt bién; chU dng x1r l cac bien dng bat thuang cüa thj truang. Phôi hçip 
vói UBND cac huyn, thành phô triên khai các chuong trIrth bInh on thjtnrang, các 
hoat dng két nôi cung câu phü hcip vai tInh hInh djch COVID-19, khuyên khiIch cac 
doanh nghip dua hang hóa dam b chat luçing, nO nguOn gôc xuât xü, giá cà hçip l 
v phiic vii nhân dan tai  các dja bàn gn vài vic thirc hin cuOc  vn dng "NguOi Vit 
Nam i.ru tiên ding hang Vit Nam". 
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b) Tang cut'mg cong tác kim tra, kim soát thj tru?mg; kjp thôi phát hin và xü 
1 nghiêm các hãnh vi vi phm pháp luat canh tranh; hãnh vi kinh doanh hang hóa 
nhp lau,  hang già, hang cam, hang kern chat luvng; vi phm v an toàn thirc phm, 
hang hóa gian ln nguôn gOc xuât xü; chü tr9ng kiêm tra vic niêm yt giá, ban hang 
theo giá them yet, chông dâu Ca, gm hang thng giá bat hçip l nht là các mt hang 
thiêt yêu phc vii di song nhân dan trong dip  Têt Nguyen dan và rnt hang y t phiic 
vi cong tác phông, chông djch COVID-19. 

c) Chi d.o các dan vj, doanh nghip bão dam ngun cung xäng du, nguyen 
vat 1iu cho thj trung dip  cuôi nàrn và Têt Nguyen dan; chü dng có phuang an 
bão dam duy trI boat  dng san xuât tai  các nhà may, khu cong nghip ngay cà 
khi có tru&ng hçrp mac COVID-19; phôi hçp vi Cong ty TNHH MTV Din hrc 
Ninh BInh bào darn cung irng dü din cho san xuât, sinh hoat cüa nguii dan và 
cung cap din cho các cci sâ y tê dê khárn chtta bnh, không dê thiêu din trong 
mci tInh huOng. 

d) Chü dng phi hçip vâi các co quan, dan vj tang cu&ng cong tác kim 
tra, giám sat các chuang trInh khuyên mai,  báo darn tuân thu nghiêrn các quy 
djnh cüa pháp luat  ye khuyên rnai,  h trq triên lam thuang rnai và chi dao  cüa 
tinh ye cOng tác phông chông djch COVID- 19 trong dip  Têt Nguyen dan. 

9. Sâ Tài chInh chü trI, phi hçip vth các ca quan, dan vj, UBND các huyn, 
thành phô: 

a) Theo dOi sat din bin giá Ca, thj tru?mg nht là hang hóa, djch vçi tiêu 
dung thiêt yeu, m.t hang thuc din bInh on giá, kjp thai chi dao  và có bin pháp 
xr l nghiêm các hành vi vi pham pháp luat  ye giá theo thârn quyên. 

b) Dy manh các bin pháp quãn l chit chë chi ngân sách bâo dam hiu qua, 
tiêt kiêm, dung chê d; rà soát, kjp thii dê xuât kinh phi ho trçl cho các dôi tuçYng 
chInh sách nhäm bào dam an sinh xä hi, không dê ngui dan bj thiêu an trong 
dip Têt Nguyen dan và thai k' giáp hat.  Cap phát kinh phi nhanh chóng, kjp thai 
dê dam bão mci boat  dng cüa cá h thông chInh trj, các chInh sách an sinh xã hi 
cho nhân dan. 

10. Sâ Nông nghip và Phát trin nOng thOn chü trI, phi hqp vói các cci 
quan, dan vj, UBND các huyn, thànb phô: 

a) Chu dng theo dOi chit ch din bin thai ti&; có các phuang an chü dng 
phông, chông thiên tai, djch bnh dOi vói cay trOng, vat nuOi, thüy san, bâo dam 
thIch irng an toàn, linh hoat  vâi djch COVID-19 dê On djnh san xuât. 

b) Rà soát, có k hoach, giâi pháp bâo dam can d& cung, cu các mitt hang 
luang thçrc, thic phârn dê On djnh giá Ca, tránh tInh trng thiêu hang, sOt giá trong 
bOi cãnh djch bnh trên dng vat  va djch COVID- 19 con diên biên phüc tap. PhOi 
hçip vâi cac don vj có lien quan to chuc thrc hin các bin pháp kiêrn soát chat  chë 
nguôn cung, các hoat dng buôn ban, van  chuyên gia süc, gia cam... 

c) Tang cumg kim tra các cOng trInh thüy lçii, h chüa, cac tuyn dê; bào dam 
an toàn ho, dip; Co kê hoach bào dam nguOn nuâc phc vçi gieo câyv Dông Xuân; 
huàng dn các dja phuang triên khai các bin pháp chOng ret và tO chüc gieo ma, 
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bão v ma,  cy lña Xuân trong khung th?yi v1i tt nht; tang cismg cong tác bâo v, 
phèng cháy, chüa cháy rirng; Chuân bj tOt kê hoach  trin khai "Têt trng cay di 
d&i nhà an Bác HO" dam bào thiêt thirc, hiu qua. Tiêp t%lc thc hin Chumg trInh 
trông 01 t) cay xanh giai doan 202 1-2025. 

11. Sâ Lao dng - Thuang binh và Xâ hi chü trI, phi hçp vâi các ca quan, 
dan vj, UBND các huyn, thành phô: 

a) Chü trI, phôi hçip các s0, ngành, UBND các huyn, thành ph và các Ca 
quan, dan vj lien quan tp trung rà soát, nàm bat di song cüa các dôi tuçmg chInh 
sách, ngi.thi có hoàn cãnh khó khän dê Co giái pháp ho trçl phü hqp; trién khai th%rc 
hin day dü, kjp thii các chInh sách an sinh xà hi, d,c bit là dôi vâi nguäi có 
cong vOi Cách mng, nguñ nghèo, dông bào dan tc thiêu so, tré em và dôi tuçmg 
chInh sách khac trong dip  Têt Nguyen dan theo quy djnh. To chüc thäm hói, tng 
qua dung dOi tuqng, chê d, cOng khai, minh bach,  tránh trUng lap, chông chéo, 
không dê lqi diing, trçic igi chInh sách, dam báo tat ca các dôi tuçlng chInh sách 
déu có qua và dugc nhn qua truâc Têt. 

b) Chi dao  và cO bin pháp giüp doanh nghip, nguii sir dung lao dng trén dja 
bàn thc hin duy trI vic lam, h trg ngurì lao dng gp khó khn do ãnh hu&ng 
cüa dai  djch COVID- 19 dê ngithi lao dng yen tam lam vic, ngui sr dung lao dng 
on djnh san xuât, kinh doanh. Tang cung kiêm tra và thirc hin các bin pháp báo 
dam an toàn, v sinh lao dng; chU dng xay d%mg các giâi pháp phOng ng1ra, xr l 
nhüng tranh chap lao dng có the xày ra trong dip  Têt Nguyen dan. 

c) Tang cisông cong tác phOng, chng xâm hai  tré em, phOng, chng tai nan, 
thuang tIch tré em, phOng ng1ra, 1rng phó vâi bao  lrc trên ca si giâi; bão dam cho 
tat câ trê em déu duge don Têt an toãn, vui tuai, lãnh manh,  nhât là tré em có hoàn 
cãnh khó khän. 

d) Thumg xuyên theo dOi, kim tra vic bão dam tr.t t1r, an toàn tai  Ca sâ 

cai nghin ma t11y cüa tinh và tang cithng cong tác phOng, chOng t nan  xã hi. 

12. Sâ Giao thông 4n tài thu trI, phi hgp vâi các ca quail, dan vj, UBND 
các huyn, thành phô: 

a) Tang cumg cOng tác diu tit, t chirc quan l ch.t chê hoat dng 4n tái, 
phiic vi thu câu di lai  cüa nguäi dan djp Têt Nguyen dan, không dê xãy ra tInh 
trng ngithi dan khOng dugc ye quê an Tet do không có tàu, xc; bào dam linh hoat, 
an toàn và kiêm soát hiu qua djch COVID-19; tang cung kiem tra vic thçrc hin 
kê khai giá cuc, niem yet giá cixóc 4n tái, giá ye tàu, ye xe theo quy djnh; tO 
chuc 4n chuyen hang hóa thông suOt trong dip  Tat. 

b) Tang ci.thng kim tra, kim soát cht luqng, an toàn k thut các phuang 
tin tham gia giao thông; cO bin pháp ngàn chin vic 4n chuyên trái phép hang 
cháy nO, hang nguy hiêm, các san phâm, gia sue, gia cam không rO nguôn gôc và 
không có ching nhn kiém djch y tê trén các phuang tin vn tãi. 

c) Trin khai thrc hin cO hiu qua cac giai pháp kim ch, giàm thiu tai 
nan giao thông han che tInh trng ün täc giao thOng. Kiem tra, rà soát, nâng cao 
diu kin dam bào an toàn giao thông tai  các tuyên dung, các nut giao thOng, các 



6 

diem giao ct gii)a dung b vâi du&ng sAt, các tuyn du&ng tai  khu vrc có triing 
h9c, khu cong nghip, c1im cOng nghip... có bin pháp cânh báo, dng thi bão 
dam các diêu kin dê ciru h, ciru nn kjp thii khi xây ra sr c giao thông. 

d) Dy mnh cOng tác tuyên truyn v k hoach phiic vi vn tái Tt; thông báo 
cong khai ye Ké hoach  cong tác phiic vi thu câu di lai  cUa nhân dan và so din thoi 
duing day nóng (dam bâo trçrc nghe may 24/24h) cüa cci quan, dcin vj trong ngành giao 
thông vn tái có lien quan dê tiêp nhn, xà l các thông tin phãn ánh cüa hành khách va 

nguii dan. 

13. Sâ Vn hoá và Th thao chü trI, phi hçip vfii các cor quan, dm vi,  UBND 
các huyn, thành phô: 

a) Hu&ng dkcác dja phizorng tim dung t chirc các 1oti hmnh 1 hi và bAn pháo 
hoa no trong djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan. 

b) Tng cisung kim tra, giám sat vic th chirc các hoat dng van hóa, th thao, 
lê hi truOc, trong và sau Tét Nguyen dan, bâo dam phiic vii than dan don Têt vui 
tucii, lành math, an toàn, phü hçrp vói nêp song van minh, phong tiic, t.p quán, 
truyên thông van hóa tot dçp cüa dan tc và tüng dja phumg. 

14. Si Du ljch chü trI, phi hçip vd các cci quan, dorm vj, UBND các huyn, 
thành phô: 

a) Triên khai cO hiu qua K hoach s 180/KH-UBND ngày 29/10/202 1 cüa 
UBND tith ye Kê hoach Phic hôi và phát triên hoat dng du ljch nhüng tháng 
cuôi näm 2021 và nàm 2022. Chi dao  các doanh nghip, cci sâ km trii, khu - diem 
du ljch, cci sâ kith doath djch v11 du llch  và khách du ljch chap hành nghiêm chi 
dao ye cOng tác phOng, chông djch bnh Covid-19. 

b) Tang cuO'ng xUc tin, quàng bá du ljch ni dja, nâng cao chAt krng djch 
vij, phát trien thieu loai hInh du ljch gän vói van hóa, tin ngung, cong dông... 

c) Trin khai các bin pháp bâo dam an toàn cho khách du ljch, tang cuung 
quan l, kiêm soát chat luçing kith doath djch v11 du ljch và phuang tin phiic vçi 
khách du ljch, kjp thi xü l nghiêm các vi phm theo quy djnh. 

15. Sâ Thông tin và Truyn thOng, Dài Phát thath và Truyn hInh, Báo Nith 
BIth, Cong thông tin din ti'r tinh 

a) DAy math thông tin, tuyên truyn v các hoat dng mirng Dàng, mung 
Xuân; Tp trung tuyên truyên ye chü truclng, thr&ng lôi cüa Dâng, chInh sách pháp 
lust cUa Nhà nuâc ye phát triên kith tê - xâ hi cUa dat ni.râc và cüa tith; các giâi 
pháp phiic hOi yà phát trien kinh tê; thuung xuyên cãnh báo nguui dan khOng chü 
quan, lor là trong cong tác phOng, chông djch beth; cung cap thông tin, tao  sir dông 
thun trong xã hi dê nguii dan vui Xuân, don Têt trong trng thai bIth thiiO'ng 
mcii. Kiêm soát chit chê thông tin, khOng dê thông tin that thit gay hoang mang 
cho ngithi dan và bat on thj tnthng. 

b) Xây dimg các chuyên miic, chucing trIth phong phü v ngày Tt c tmyn 
cüa dan tOc,  dé cao giá trj dao  düc, lôi song tot dçp; phãn ánh kjp thi không khi 
vui Xuân, don Tt cUa than dan trong tinh cling thu trên mci mien cüa to quOc. 
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c) Bâo dam tuyt déd an toàn mng krâi, an toàn thông tin lien 1tc trong dip 
let Nguyen dan. Th%rc hin các bin pháp tang cu&ng quân 1 thông tin thuê bao, 
giá cuóc, chat hxçing djch vi, khuyn mai;  ngän chin thông tin xu, dc trén mng, 
tin nhàn rae... 

16. Sâ Ni vi chü tn, phi hçip vói các ca quan, dcn vi,  UBND các huyn, 
thânh phô: 

a) Tang cu?mg tuyên truyn, quán trit can b, cong chüc, viên chirc và 
ngu?i lao dng thixc hin nghiêm các quy djnh v van hóa cong vçi, k' cuong hành 
chInh, ye thirc hành tiêt kim chông lang phi, phông, chông tham nhUng. 

b) Tang cu&ng cong tác quãn 1 nhà nuc v tin nguö'ng, ton giáo; huóng 
dan các to chüc ton giáo, cci sà tin ngixong thirc hin tot các quy djnh cüa pháp 
1ut, darn bão an ninh trt t1r, v sinh mOi tru?mg và thc hin nép song van minh; 
không dê xây ra các hot dng me tIn dj doan, triic igi ye tam 1mb tai  các co sâ 
ton giáo, Co sâ tin ngix0ng; không dê các dôi tugng igi diing, tuyên truyên, kich 
dng ti tp dông ngu?ii, gay phrc tp ye an ninh trt t1r. 

c) Hithng dk các th chüc ton giáo, co s tin nguong có k hoach t chüc các 
boat dng tin nguoiig, ton giáo phU hqp vâi tinh hInh mth, dm báo thich img an 
toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch COVID- 19; rut ngän thai gian và han  chê so 
lugng ngithi tham dr các boat  dng; khuyên khich tO chic bng hInh thüc trrc tuyên. 

17. S& Giáo dic và Dào tao,  Tnung  Dai  hçc Hoa Lu chü tn, phi hgp vth 
các co quan, don vj, UBND các huyn, thành phô: 

a) Tang cumg tuyên truyn, giáo d%ic hc sinh, sinh viên thirc hin nêp song 
van minh, giü gin trt t11 an toàn xâ hi, an toàn giao thông, thirc hin nghiêm 
"Thông dip 5K" ye phông, chông djch COVID-19. 

b) Chi dao, huàng dn các dcm vj, trumg h9c thc hin nghiêm vic phân 
cong trirc và bão v Co quan, tru&ng hçc djp nghi Têt; có giãi pháp bâo dam kê 
hoach nhim vi näm hçc 2021 - 2022 sau kr nghi Têt Nguyen dan; phôi hqp chtt 
chê vói co quan chirc nàng bào dam an toàn tuyt dOi co s 4t chat, trang thiêt 
bj, phông, chOng cháy no. 

18. So Xây dimg chü tni, phi hgp vOi các Co quan, don vj, UBND cac huyn, 
thânh phô: Chi dao  vic cung cap day dñ các djch vi ha tang do thj thiet yêu (cung 
cap nuOc sach,  thu gom x1r 1 rae thai, chiêu sang dO thj.. .) bão dam thun igi, khOng 
dê ãnh huOng den sinh hoat cUa nguOi dan, d.c bit ia trong thOi gian nghi let 
Nguyen dan. 

19. Thanh tra tinh, Các SO, ban, ngành lien quan, UBND các huyn, thành 
phO: Thirc hin tOt vic tiôp cOng dan, giâi quyet kjp thOi, dung pháp 1ut các kiên 
nghj chinh dáng cUa cOng dan theo thâm quyên ngay tai  co sO; khOng de phát sinh 
diem nóng truOc, trong và sau Tht. 

20. COng ty TNHH MTV Din hrc Ninh BInh chü tn, phi hqp vOi các co 
quan, don vj, UBND các huyn, thành phô: Tniên khai rà soát k hoach cung üng 
din, thirc hin các giâi pháp dam bão cap dü din phçic vi cho san xuât kinh 
doanh và sinh boat cUa nhân dan; chü tnQng cong tác phOng, chOng cháy no do 
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chap din tai  các non cong cong,  chq, khu, cim cOng nghip, khu vui choni và khu 
dan Cu; chU dng xir 1 ngay các sr CO ye din, dam bão vic cp din cho nhân 
dan dizqc lien t1ic, thông suôt trong djp Tét. 

21. Ciic Quãn 1 thj tnthng tinh chU trI, phi hçp vâi các con quan, dan vi, 
UBND các huyn, thành phô: 

- ChU trI, phi hcip vói Cong an tinh, các ngành chirc näng, các dja phuang 
Co Ké ho.ch day mnh kiêm tra, kiêm soát thj truO'ng nhung không lam ãnh hithng 
den san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip, ngithi dan; kjp thyi phát hin và xr 
l nghiêm các hành vi kinh doaiih hang hóa nhp lu, hang già, hang cam, hang 
kern chat lucmg; hành vi vi phm ye an toàn thicc phâm; xâm pham quyên s& hru 
trI tue,  vi phm trong li'nh virc xi'ic tiên thucmg mai,  thucmg mai  din tCT, kinh 
doanh, ban hang trên mtng... dc bit chi trçng các mitt hang thiêt yêu và các 
mt hang dugc ban tti các vüng nông thôn. 

- Tang cung cong tac tuyên truyn, ph bin chInh sách, pháp lut; dng 
thôi cOng khai kêt qua kiêm tra và xü l các vi phm cüa lrc lucmg quàn l thj 
trurng trên cac phucing tin thông tin dti chüng dê ngu1i dan biêt, phOng tránh 
và kjp thôi to giác các hành vi kinh doanh trái pháp 1ut. 

22. Cong an tinh chü trI, phi hçip vâi các con quan, dan vj, UBND các huyn, 
thành phô: 

a) Chü dng nm chc tInh hInh. BO trI 1irc luqng, phisang tin bào v tuyt 
dOi các hott dng, các mvc  tiêu bào v, các dja bàn trçng diem, các si,r kin chInh 
trj, van hóa, xã hi quan tr9ng cUa dat nuâc và cüa tinh; có bin pháp phông ngra, 
phát hin, dâu tranh ngän chin có hiu qua am muu, hot dng chông phá cüa các 
the 1irc thu djch, phãn dng và dôi tuçing chOng dOi, khOng dê bj dng bat ngô 
trong mi tInh huOng; khOng de hInh thành "diem nóng" phüc tp ye an ninh, trt tsr. 

b) Trin khai cao dim ttn cOng, trn áp ti phm, nht là các ti phm v hInh sçr, 
ma tuy, cong ngh cao; tang ci.thng cong tác qun 1 nhà nuâc ye an ninh, trtt tir, phát 
hin và xir l nghiêm các 1oi t nun. Day mnh dâu tranh, ngn chn xuât, nhp cãnh 
trái phép; các hoat dng san xuát, tang trtt, muabán, vn chuyên, dot pháo nO; buôn lu, 
gian ln thuang mi, san xuât hang giã, hot dng dâu con, 1ing don thi tnrng. 

c) Tang cu&ng cong tác bâo dam trt t%r an toàn giao thOng, phOng chng 
cháy no; hn ché tôi da tInh trng ün tàc giao thông, cháy no truâc, trong và sau 
Têt Nguyen dan. PhOi hqp chat ch vâi S Giao thông 4n tài có phuang an to 
chüc, dieu tiêt, phân luOng, huàng dan giao thông; bO trI dü lirc luqng và phuang 
tin img trçrc trên các tuyen giao thông tr9ng diem; giài tOakjp thi các diem ün 
täc, không d Un täc keo dài nhât là trong thai gian giáp Têt; xU 1 nghiêm theo 
quy djnh cUa pháp lust dOi vâi các hành vi vi phm pháp lut ye trt tir, an toàn 
giao thông, trt tçr cOng cong, chOng ngu?ii thi hành cong v1i. 

d) Phi hqp vOi lirc luqng y t và cãc lirc luçmg chUc nang thirc hin nghiêm 
các phucing an phOng, chông djch COVID-19 trong tInh hInh rnâi; tang cithng 
cong tác quàn l xuât nhp cành, quàn l cu trU cUa cong dan và ngui nuóc ngoài 
trén dja bàn tinh. 
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23. B Chi huy Quân sr tinh, B Chi buy B di Biên phông tinh chü trI, 
phôi hçip vi các ca quan, dan vj, UBND các huyn, thành phô: 

a) Thirc hin nghiêm chi dao  trirc sn sang chin du, chü dng theo dôi, nrn 
tInh hInh, kjp thii phát hinngän chn lam that bai  am mini thU do?n chông phá 
cUa các the 1c thU djch. Phôi hqp chat chë vâi Cong an, chInh quyên dja phucing 
và các 1irc krçmg trên dja bàn thirc hin tot nhim vi bào dam trt tçr an toàn xâ hi. 

b) Phi hcip vâi các Co quan, don vj, dja phuang tang cithng cong tác du 
tranh phông, chông ti phm, buôn lu, gian 1n thuong mai  và hang giã dip  truâc, 
trong và sau Têt. Kiên quyêt ngän chn xuât, nhp cãnh trái phép. Kiêm tra rà soát, 
bô sung kê hoch, phuong an phông chông cháy nO, thiên tai, djch bnh, sr cô, ô 
nhiêm mOi tru&ng và elm h, elm nan; bão dam an toàn tuyt dôi ye ngixôi và vU khI, 
trang bj k5 thuat. Chuân bj tot các diêu kin can thiêt dê hoàn thành kê hoach tuyên 
quân näm 2022. 

c) Tang cu?mg kim soát, duy trI nghiêm các bin pháp phông chng djch 
COVID- 19. 

24. Ngan hang Nhà nuOc Vit Nam chi nhónh tinh Ninh BInh: 

a) Chi do các t chlrc tin diing tip tiic trin khai quyt lit các giái pháp 
tháo gi khó khàn cho ngu1i dan, doanh nghip bj ánh hu&ng bâi djch COVID- 19 và 
thiên tai; bão dam dáp 1mg tOt nhu câu von tin diing phvc v phát triên san xuât, 
kinh doanh trong djp cuOi näm và dâu nàm. 

b) Bão dam ho?.t dng thanh toán an toàn, thông su& phiic vi ngithi dan và doanh 
nghip; chuân bj dli so luçing tiên mt dam bão hot dng an toàn, thông suôt cUa 
h thông may rUt tiên ATM, POS và các bin pháp thanh toán luong kjp thai vào 
dip let. 

25. D nghj T.Jy ban MTTQ Vit Nam tinh và các doàn th cUa tinh: Tang 
cuông phôi hqp dê to chlre ph'ic vi nhân dan don Têt Nguyen dan Tan Si:ru nm 
2021 chu dáo, an toàn, tiêt kim. Vn dng ngurì dan tham gia, hu&ng 1mg thirc 
hin nghiêm các quy djnh ye phOng, chông djch COVID-19. 

26. UBND các huyn, thành phi 

a) Ip trung chi dto các don vj thirc hin có hiu qua các giãi pháp nêu ti 
Van bàn nay tai  dja phuong mInh, de bit chU trçng vic kiêm soát djch bnh, 
bào dam an ninh trt tir, an toàn xà hi và quan tam, ho trq, chàm lo di sOng vt 
chat, tinh than cho các tang lap nhãn dan, bão dam mi nguai dan don Têt vui 
tuoi, an toàn. Tang cuông tuyên truyên, phô biên, nang cao thlrc tir giác tuan 
thU, chap hành pháp lut cUa nguai dan. Nguai dUng dâu các co quan, don vj, tO 
chIme chju trách nhim nêu dé xãy ra tInh trng vi phtm pháp lut trên dja bàn, 
1mb virc ph%i trách. 

b) Dy mnh kim tra, kim soát vic chip hành các quy djnh pháp lust v 
giá, thrc hin nghiêm các quy djnh ye diêu chinh giá, däng k, kê khai, niem yet 
giá và ban hang dUng giá niêm yet; có bin pháp bão dam dU nguôn hàngnhât là 
các mt hang tiêu dUng thiêt yêu, nhât thiêt không dê xây ra tInh trng thiêu hang 
dâu co, gom hang, gay sOt giá, ãnh huàng tieu circ den dai song ngui dan, den 
trt tsr, an toàn xã hi trong nhUng tháng euOi nàm và dip  Tt Nguyen dan... 
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Giám dc các S&, Thu tru&ng các ban, ngành, doàn th cüatinh, các Co quan, 
don vj trên dja bàn tinh; Chu tjch UBND các huyn, thành phô theo chüc näng, 
nhiêm vi t ch(ic thirc hin nghiêm Van bàn nay; dông thai chju trách nhim tnrâc 
UBND tinh, Chu tjch UBND tinh v vic d xày ra tInh trng vi phm pháp 1ut 
trên dja bàn, lTnh virc phii trách, dc bit là tInh trng dt pháo no trái phép, vi 
pham các quy djnh v phông chông djch COVID-19; trin khai thirc hin tot các 
bin pháp bâo dam mi ngu?i dan du duqc don T& dm rn, vui ti.roi, an toàn. 

Các cci quan, don vj, dja phixong chU dng xây dmg báo cáo tng kt tInh 
hInh th chrc, chäm 10 Têt cüa dja phuong, co quan, don vj báo cáo UBND tinh 
qua Van phOng UBND tinh truâc 16 gi 00 ngày 04 tháng 02 näm 2022 (müng 4 
Tt) d tong hcip báo Cáo Thu tithng ChInh phü./. 

No'i nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu trén; CHU TICH 
- Van phông ChInh phü; 
- Thuông trirc Tinh üy; 
- Thumg trijc HDND tinh; 
- Lãnh dao  UBND tinh; 
- Thu?xng trtjc các Huyn Uy, Thành üy; 
- LAnh do Van phông UBND tinh; 
- Các Si, ban, ngành trên dja bàn tinh; 
- Các cci quan, doanh nghip Trung uong, &m vj 1irc lugng 
vU trang dóng trên dja bàn tinh; 
- UBMTTQ VN tinh va các t chüc thành viên; Phim Quang NgQc 
- UBND các huyn, thành phô; 
- Luu: VT, các VP. 

HQTVP2 
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