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 Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ 

nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán lành mạnh, 

an toàn, tiết kiệm. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ và triển khai thực hiện tốt các chính 

sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho các gia đình, đối tượng chính sách, 

người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo 

mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết trong không khí yên vui, phấn khởi. 

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc tết các thương binh, bệnh binh, gia đình 

liệt sỹ, gia đình có công với nước, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện, xã, 

các bậc lão thành cách mạng, các đơn vị, các lực lượng làm nhiệm vụ thường trực 

bảo đảm quốc phòng, an ninh, y tế, điện, nước, môi trường và các đồn biên 

phòng, các xã biên giới, người có uy tín tiêu biểu trong dịp Tết Nguyên đán. 

2. Tổ chức đón Xuân Quý Mão 2023, Tết trồng cây đảm bảo thiết thực, an 

toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá, phong tục, 

tập quán của các dân tộc và từng địa phương; không lơ là, chủ quan đối với công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu 

cực, lợi dụng tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội để tụ tập gây rối, tuyên truyền 

luận điệu xấu, mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Đảm bảo an toàn cho du khách 

khi đến tham quan, du xuân trên địa bàn huyện; rà soát biển cảnh báo, các điểm 

du lịch nguy hiểm trên địa bàn huyện để có biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho 

du khách. 

3. Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được 

làm; Quy định số 16-QĐi/TƯ, ngày 08/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, bí thư cấp ủy các cấp và 
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người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của huyện. Không tổ 

chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết 

cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín dị 

đoan; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động lễ 

hội, vui chơi và các hoạt động cá nhân. 

4. Giao Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo chính quyền các cấp, các lực lượng 

Công an, Quân sự, Biên phòng tăng cường tổ chức lực lượng duy trì nghiêm chế 

độ thường trực, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án triển 

khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh 

chính trị, an toàn không gian mạng và trật tự an toàn xã hội, không để bị động, 

bất ngờ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, 

trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật; không để xảy ra tình trạng người dân, trẻ em xin tiền, đồ ăn của khách du 

lịch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các công trình trọng điểm, các sự kiện 

chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội của huyện. Xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, sản xuất, buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ và đốt pháo, vật liệu cháy nổ; tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu 

nổ trên địa bàn. Tổ chức tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các mục 

tiêu, hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, đón giao thừa, lễ hội; 

phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng Tết để kéo vợ, bắt vợ…; 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành 

khách trong dịp Tết, nhất là an toàn giao thông đường thuỷ tại khu vực lòng hồ 

thuỷ điện Nho Quế 1.  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo 

đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống 

dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm; tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các 

cơ sở y tế, xử lý kịp thời các tình huống ngộ độc thực phẩm, sơ cấp cứu nạn nhân 

khi có tình huống xảy ra; tăng cường công tác tuyên truyền người dân không sử 

dụng ngô mốc để chế biến làm đồ ăn cho người (mèn mén, bánh trôi, các loại 

bánh…); không ăn các loại cây, rau, quả lạ trên rừng. Tăng cường chỉ đạo quản lý 

tốt thị trường, đảm bảo cung, cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả các mặt hàng 

thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm hành vi lợi dụng dịp Tết để buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng 

hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất 

nhập cảnh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn 

chặn, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. 

Các ngành chức năng, các ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng trên địa 

bàn bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính thuận lợi, đáp ứng các khoản 

thanh toán cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong dịp Tết. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch bố trí cán bộ, 
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nhân viên trực Tết, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo tình hình trước, 

trong và sau Tết theo quy định; chủ động phối hợp với lực lượng Công an triển 

khai các phương án, biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối trụ sở, tài sản trong các 

cơ quan, đơn vị. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

các quy định của địa phương, luật an toàn giao thông…, đảm bảo duy trì sĩ số sau 

thời gian nghỉ Tết. 

5. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận 

Huyện ủy, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du 

lịch, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan liên quan chủ động nắm chắc diễn 

biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn để tham mưu chỉ 

đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp 

thời; định hướng thông tin tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng  Xuân; 

tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội tạo khí thế vui tươi, lành mạnh, 

phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân và cán bộ; tuyên truyền những thành tích 

đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần cho nhân dân; tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, 

đảng viên và nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác 

tuyên truyền, thực hiện xoá bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong dịp 

Tết, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt các quy định về 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu 

tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm 

mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 

6. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương hoàn thành việc tổng kết công tác năm 

2022 trước ngày 31/12/2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị  

năm 2023 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân; các cơ quan, đơn vị, địa 

phương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ lãnh đạo, 

quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành phải thật sự gương 

mẫu, nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. 

 Yêu cầu các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ, 

- Thường trực HĐND huyện, 

- Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các Đ/C Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, 

- Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa 

bàn huyện, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Vương Ngọc Hà  
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