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BAN THƯỜNG VỤ

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Nam Định, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Số: 37/BTV-GĐXH-KT
“V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”

Kính gửi: Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Chỉ thị 07/CTTU ngày 22/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định; Kế hoạch số
153/KH-UBND ngày 24/12/2021 và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/01/2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm
đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và mùa Lễ hội Xuân 2022. Nhằm góp phần
chăm lo cho gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đón Xuân vui tươi, an lành, tiết
kiệm, mọi người mọi nhà đều có Tết; Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội
LHPN các huyện, thành phố phối hợp với các ngành chức năng triển khai, tổ
chức một số nội dung sau:
1. Tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là,
mất cảnh giác ngay cả khi đã tiêm mũi 02 và mũi thứ 3 vắc xin phòng dịch
Covid-19; chủ động thực hiện quy định “5k”; tuyên truyền vận động cán bộ, hội
viên phụ nữ thích ứng an toàn và kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo vừa phòng
chống dịch, vừa sản xuất phát triển kinh tế; hạn chế tổ chức các hoạt động tập
trung đông người đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch của địa phương…
2. Phát huy truyền thống văn hóa đoàn kết, “Tương thân, tương ái” của dân
tộc; chủ động vận động và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, hiện vật để chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần cho gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân. Quan tâm, tổ chức thăm
hỏi, động viên, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình chính sách, người có
công với cách mạng; hộ có nạn nhân chất độc màu da cam; động viên gia đình
cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ phụ nữ cao
tuổi, cô đơn, các gia đình và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19… góp
phần động viên và chăm lo cho mọi nhà, mọi người đều được đón Tết, vui Xuân.
3. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến
các quy định của pháp luật và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung
và các loại thực phẩm phục vụ Tết nói riêng. Tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ
nữ hưởng ứng, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam” và các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực
phẩm trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như mùa lễ hội Xuân 2022; huy động
cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh
doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ngộ độc
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rượu; kịp thời phản ánh nguy cơ mất an toàn thực phẩm với cơ quan chức năng để
giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người dân
tại địa phương.
4. Tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền công tác quốc
phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đảm bảo
trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Có kế
hoạch phân công lãnh đạo, cán bộ thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; tổ chức kiểm
tra, phòng cháy nổ trong các cơ quan, đơn vị; kịp thời thông tin, báo cáo các hoạt
động trong quá trình triển khai thực tế với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng
thời phối hợp với các ngành chức năng, ban ngành đoàn thể tại địa phương để xử
lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi công việc và tình huống phát sinh… để mọi
người vui vẻ, đón Xuân an lành.
5. Phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác phòng chống
xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng ngừa, ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón tết an toàn, vui
tươi, lành mạnh, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
7. Tuyên truyền và tổ chức cho hội viên phụ nữ tham gia vệ sinh môi
trường, đường làng, ngõ xóm; trang trí và treo cờ Tổ quốc trong những ngày Tết
nguyên đán Nhâm Dần 2022.
8. Tăng cường phối hợp với ngành nông nghiệp tuyên truyền các kiến thức
về phòng, chống bệnh cúm gia súc, gia cầm và các kiến thức về trồng các cây vụ
đông xuân … góp phần nâng cao kiến thức về chuyển giao KHKT tới cán bộ, hội
viên phụ nữ để phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hiệu quả.
Trên đây là một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong dịp trước,
trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần. Đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN các
huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu và linh
hoạt triển khai, thực hiện các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp để
cán bộ, hội viên phụ nữ đón Xuân vui tươi, an lành, tiết kiệm. Báo cáo kết quả
trong báo cáo nhanh và báo cáo tháng gửi về Văn phòng Hội LHPN tỉnh để tổng
hợp báo cáo cấp trên./.
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