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

Thực hiện Công văn số 45/UBND-VP ngày 13 tháng 01 năm 2023 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc tổ chức và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 
năm 2023. UBND xã Quang Phục báo cáo cụ thể như sau: 

1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác bảo đảm trật 
tự an toàn giao thông và công tác quân sự địa phương. 

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết ổn định không 
có vụ việc liên quan đến trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn xã; công an xã thường xuyên 
tổ chức tuần tra khép kín địa bàn theo kế hoạch. 

Trước, trong và sau Tết xảy ra 01 vụ va chạm giao thông ở đoạn đường 391 thuộc 
thôn Thị Tứ, chuyển Công an huyện đã thụ lý theo thẩm quyền.

- Về quân sự, quốc phòng: Ban quân sự xã đã phối hợp với Công an xã thực hiện 
kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong dịp tết 
nguyên đán Quý Mão. Thực hiện việc phát Lệnh nhập ngũ đối với nam thanh niên đủ 
điều kiện nhập ngũ năm  2023 theo chỉ đạo của Ban chỉ huy quân sự huyện (7/7 trường 
hợp); phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể và các cơ sở thôn thăm, tặng quà các nam 
thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; xây dựng các kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để tiến 
hành tổ chức giao quân đảm bảo đầy đủ, an toàn.

2. Tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu 
phục vụ Tết 

Thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết ổn định. 
UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về 
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra, kiểm soát thị trường, hoạt động của các 
cơ sở giết mổ gia xúc. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng  có nhu cầu tiêu dùng cao 
trong dịp Tết như: Lương thực, thực phẩm, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, 
thuốc lá, đường, dầu thực vật và các gói quà Tết, giò chả… nhằm kịp thời phát hiện và 
xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp Tết để tiêu thụ hàng giả, hàng hóa quá hạn sử 
dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn. 

3. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách,  người 
có công; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

UBND xã đã chỉ đạo chuyên môn rà soát, nắm tình hình đời sống nhân dân, công 
tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, người nghèo,  người có 



hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được quan tâm. Tổ chức cấp phát thăm, tặng quà đối 
tượng chính sách, bảo trợ xã hội, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi nhân dịp 
Tết Nguyên đán; UBND xã đã nhận và chuyển 300 suất quà, với tổng kinh 
phí 91.500.000 đồng của Chủ tịch nước, 308 suất quà, với kinh phí 246.400.000 đồng 
của Tỉnh uỷ- HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh đến các đối tượng gia đình chính 
sách, người có công đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Cấp kinh phí trợ hỗ trợ cho 43 
trường hợp hộ nghèo, mỗi hộ 500.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; Cấp kinh phí trợ 
hỗ trợ cho 47 trường hợp hộ cận nghèo từ nguồn ngân sách của huyện, mỗi hộ 200.000 
đồng từ nguồn ngân sách huyện đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Tổ chức  cấp kinh phí chúc 
thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 150 cụ với 
kinh phí 55.850.000 đồng. 

Trong dịp Tết Huyện uỷ- HĐND - UBND  - UBMTTQ huyện đi thăm và tặng 
quà cho các đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã 02 mỗi suất quà trị giá 
750.000 đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và 250.000 đồng bằng hiện vật). Chuyển 6 
suất quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 3.000.000 đồng. 

Đảng ủy – HĐND – UBND – MTTQ xã đã tổ chức thăm tặng quà các đồng chí 
đảng viên được tặng Huy hiệu 60 tuổi đảng trở lên, các đồng chí nguyên là Bí thư, Chủ 
tịch, phó  chủ tịch HĐND, UBND xã qua các thời kỳ; các đồng chí Thương, Bệnh binh 
nặng mất sức khỏe từ 81 % trở lên; các cụ cao tuổi từ 100 tuổi trở lên. Công tác thăm 
hỏi tặng quà được tổ chức chu đáo, trang trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước, chính quyền địa phương. 

4. Công tác thực hành tiết kiệm 
UBND xã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị và sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND 

huyện Tứ Kỳ về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 đảm bảo đón Tết Nguyên đán 
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Chỉ đạo và tuyên truyền cán bộ, công chức, viên  chức, người lao động và toàn 
thể nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Tình hình sản xuất 
Tập trung chỉ đạo các đội sản xuất tổ chức bơm nước cho nhân dân làm đất gieo 

cấy theo đúng kế hoạch và tuyên truyền động viên nhân dân tập trung gieo cấy nhanh 
gọn vụ chiêm xuân năm 2023, phấn đấu cấy hết diện tích, đảm bảo đúng kế hoạch và 
hoàn thành trong khung thời vụ tốt nhất. UBND xã xây dựng Kế hoạch trồng cây nhân 
dân và Kế hoạch tổ chức Lễ phát động trồng cây mùa xuân 2023. 

6. Công tác thông tin tuyên truyền; công tác phòng, chống dịch Covid- 19 
trong dịp Tết 

 UBND xã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2023 về tổ chức 
tuyên truyền các hoạt động văn hoá - thông tin, thể dục - thể thao mừng đảng, mừng 
xuân Qúy Mão năm 2023. Chỉ đạo công chức VHTT, đài truyền thanh, các trưởng thôn, 
các trường tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng 



kỳ, treo 12 khẩu hiệu trên trục đường xã và 40 khẩu hiệu tại trục đường thôn và cơ 
quan.

UBND xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Trạm y tế bám sát tình hình, 
diễn biến dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid - 19. Tuyên truyền nhân dân vui xuân mới 
không được chủ quan với tình hình dịch bệnh, chủ động thực hiện tốt các biện pháp 
phòng  chống dịch theo sự chỉ đạo của các cấp. Tăng cường công tác thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động người nhập cảnh thực hiện tốt các quy định về 
phòng chống dịch Covid-19.

Trên đây là báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 
2023, UBND xã Quang Phục báo cáo để UBND huyện Tứ Kỳ nắm được./. 

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Cán bộ, công chức xã;
- Trưởng các đoàn thể CTXH;
- Trưởng thôn;
- Lưu Vp.
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