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Số:            /BC-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày          tháng 01 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 

 

  Kính gửi:  

    - Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

    - Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Công văn số 78/UBND-TH ngày 13/01/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết 

Nguyên đán Qúy Mão 2023, UBND huyện Bảo Lâm báo cáo tình hình trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, an 

toàn và tiết kiệm, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3283/UBND-VP ngày 

31/12/2022 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/12/2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 

Nguyên đán Qúy Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời 

đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản quan trọng khác để chỉ đạo các phòng 

ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, động viên nhân dân 

đón Tết vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. 

Nhằm duy trì công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 được thường xuyên, liên tục; đảm bảo 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; tăng cường 

trách nhiệm bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị; theo dõi, xử lý kịp thời các vấn 

đề phát sinh trong trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023, UBND huyện 

đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phân công 

trực Tết tại cơ quan, đơn vị, địa phương và phân công cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động tổ chức trực Tết Nguyên đán Qúy Mão theo Kế hoạch 

số 140-KH/HU ngày 13/01/2023 của Huyện ủy Bảo Lâm về phân công trực Tết 

Nguyên đán Qúy Mão 2023. Tổ trực Tết được chia thành 07 tổ, bắt đầu trực từ 

ngày 20/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết ngày 26/01/2023 (tức ngày 
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mùng 5 Tết). Các Tổ được phân công trực Tết tại UBND huyện thực hiện 

nghiêm túc, đảm bảo số lượng, thời gian, giao nhận ca trực theo đúng quy định. 

II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH CỤ THỂ 

1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Tình hình an ninh biên giới: Cơ bản ổn định, qua công tác nắm tình hình 

chưa có vấn đề gì phức tạp xảy ra trên địa bàn. 

Tình hình an ninh nội bộ, nội địa: Nhìn chung các cơ quan, ban ngành trên 

địa bàn huyện làm tốt công tác bảo vệ cơ quan đơn vị, chưa phát hiện có dấu 

hiệu làm mất, lộ lọt tài liệu, thông tin, bí mật nhà nước. Nhân dân vui xuân, đón 

Tết lành mạnh, không đốt pháo nổ trong dịp Tết. 

Tình hình an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo: Cơ bản ổn định, chưa phát 

hiện có các hoạt động gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.  

2. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, từ trước Tết lực lượng Công an 

huyện đã tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý các điểm lấn chiếm lòng, lề đường, 

vỉa lè (đặc biệt khu vực trung tâm huyện) và các trường hợp vi phạm an toàn 

giao thông. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 tình hình trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo. Nhìn chung nhân dân chấp hành 

nghiêm túc Luật giao thông đường bộ. 

3. Thị trường hàng hoá, dịch vụ; giá cả các mặt hàng thiết yếu phục 

vụ Tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023 

Các ngành chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường hàng hoá, dịch vụ; kiểm tra chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, tập 

trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như thực phẩm, bánh kẹo, rượu, 

bia…Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết cơ bản ổn định, không có hiện 

tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến và khan hiếm hàng. Trong những 

ngày trước Tết, giá cả các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu 

của người dân trong dịp Tết có tăng hơn so với ngày thường nhưng giá tăng 

không đáng kể, số lượng các mặt hàng đa dạng, đảm bảo các mặt hàng đầy đủ 

phục vụ cho nhu cầu của người dân. 

Nhìn chung, tình hình thị trường trên địa bàn toàn huyện trước, trong và 

sau Tết ổn định, nguồn hàng hóa dồi dào, đa dạng về mẫu mã, phong phú về 

chủng loại, chất lượng đảm bảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân 

dân. 
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4. Công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho các đối tượng chính sách 

xã hội 

 Các ngành, các địa phương trong huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác 

thăm hỏi, động viên vật chất và tinh thần các đối tượng chính sách xã hội, người 

có công, hộ nghèo. Những phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của địa 

phương tặng cho người có công với cách mạng, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, 

người già cô đơn không nơi nương tựa, đối tượng bảo trợ xã hội đặc biệt khó 

khăn… được chuyển đến tận tay, đúng đối tượng và chuyển trước Tết, đảm bảo 

theo quy định. Cụ thể: Thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng: 

Quà chủ tịch nước: thăm và tặng quà cho 88 gia đình, tổng kinh phí là 

26.700.000 đồng; Quà UBND tỉnh ủy quyền: thăm và tặng quà cho 12 gia đình, 

tổng kinh phí là 8.400.000 đồng; Quà UBND huyện: thăm và tặng quà cho 88 

gia đình, tổng kinh phí 44.500.000 đồng. Tặng quà cho các hộ nghèo đặc biệt 

khó khăn: 1.474 suất quà, tổng kinh phí là 442.200.000 đồng. Số hộ nghèo được 

tặng quà tết theo các nguồn xã hội hóa khác: 3986 hộ; Số hộ nghèo đề nghị bổ 

sung tặng quà tết là: 2.394 hộ với tổng kinh phí là 718.200.000 đồng. Tặng quà 

cho các hộ có thành viên Bảo trợ xã hội: 526 suất quà, tổng kinh phí là 

157.800.000 đồng. Thăm và tặng quà tại Trung tâm BTXH tỉnh với số tiền là 

2.000.000 đồng. Tổ chức đi thăm các cơ quan, đơn vị: 08 đơn vị với số tiền là 

8.000.000 đồng. 

UBND huyện tổ chức tiếp nhận, cấp phát gạo cứu đói Tết nguyên đán 

Qúy Mão năm 2023 cho nhân dân với tổng số 108.285 kg gạo, cấp phát cho 

1.519 hộ = 7.219 nhân khẩu. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đã nghỉ 

hưu và các cơ quan đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong dịp Tết 

Nguyên đán, nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền tới các 

đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu và các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 

năm 2023. 

5. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm  

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trước Tết Nguyên đán, tiến hành kiểm tra, xử 

lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về 

an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đến hành vi mua bán, vận 

chuyển, tiêu thụ các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm có tẩm các 

hóa chất độc hại. Qua kiểm tra, đa số các hộ chấp hành tốt về vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong sản xuất kinh doanh. 
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6. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân 

Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm chỉ đạo về công tác 

phòng chống dịch bệnh: Tập trung kiểm soát dịch bệnh, không để dịch COVID-

19 bùng phát trở lại, không để dịch chồng dịch; Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, 

mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh; Nâng cao tinh thần chủ động, khả năng 

phòng chống dịch ở các cấp; tăng cường hệ thống giám sát dịch bệnh tại địa 

phương, đơn vị. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đến toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện nghiêm 

túc thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) để phòng chống dịch COVID-19; 

đặc biệt là việc nghiêm túc đeo khẩu trang tại những nơi tập trung đông người. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện về công tác phòng chống dịch 

COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách trong dịp tết Nguyên đán Quý 

Mão và Lễ hội Xuân 2023. 

7. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao và 

một số tình hình khác liên quan 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức trang trí khánh tiết 

và hướng dẫn các xã, thị trấn trong việc tiếp tục tuyên truyền mừng Đảng, mừng 

Xuân; Tuyên truyền việc cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán và đốt 

pháo, phòng chống các tệ nạn xã hội... Đã thực hiện nội dung tuyên truyền trên 

hệ thống panô rời, cờ phướn các loại, băng rôn, khẩu hiệu... trên các trục đường 

chính của huyện. 

Trang thông tin điện tử huyện, Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện 

tăng cường đăng tin, bài phản ánh, tăng cường tiếp phát sóng chương trình về 

chủ đề Tết; tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Huyện, 

Tỉnh và đất nước đã đạt được trong năm 2022 và mục tiêu phấn đấu năm 2023; 

tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); mừng Đảng, mừng xuân Qúy 

Mão 2023 trên địa bàn huyện, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid -19, tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống buôn 

bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ… 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 

1. Nhanh chóng ổn định tình hình, hoạt động sản xuất, kinh doanh, công 

việc... trở lại bình thường ngay sau khi hết thời gian nghỉ Tết nguyên đán theo 

quy định. 
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2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập 

trung chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc thời gian 

làm việc đi vào nề nếp và triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế 

hoạch tháng 2, quý I năm 2023 ngay sau Tết. 

3. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng. 

4. Tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình nhằm giữ vững an 

ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Tổ chức tốt 

Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. 

Trên đây là báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy 

Mão năm 2023 của UBND huyện Bảo Lâm./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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