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BÁO CÁO 

Giữa kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

Thực hiện Công văn số 78/UBND-TH ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh báo cáo giữa kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

UBND huyện Trùng Khánh đã triển khai thực hiện nghiêm túc 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 Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, 

an toàn, tiết kiệm. 

Để tổ chức tốt việc đón Tết năm 2023 với phương châm “Vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm”, tạo không khí phấn khởi “Mừng Đảng - đón xuân”, ra 

sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đảm 

bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 16/01/2023 UBND 

huyện đã ban hành Công văn số 74/UBND-VP về việc tổ chức trực và báo cáo 

tình hình trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo thẩm quyền và nhiệm vụ được 

giao tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch chăm lo Tết cho nhân dân, đảm 

bảo vui xuân, đón Tết theo đúng phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của 

dân tộc và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập 

trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

Chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân, chăm sóc tốt các cây trồng vụ 

đông xuân 2022-2023; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, tổ chức kiểm dịch chặt chẽ 

gia súc, gia cầm... Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Tết 

trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023. 

Chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp tốt trong công tác phòng chống dịch 

bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân, bố trí đội ngũ y, bác sỹ trực 24/24h, đảm 

bảo việc cấp cứu, chữa trị kịp thời cho bệnh nhân; triển khai thực hiện các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường phòng, chống dịch bệnh và 

công tác khám, chữa bệnh trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2023. 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, 

mừng Xuân; tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời 

gian Tết Nguyên đán; đôn đốc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền tết 
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Nguyên đán Quý Mão 2023; ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu 

văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

Chỉ đạo tổ chức vệ sinh đường, làng, ngõ, xóm, cơ quan, đơn vị sạch đẹp, 

vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ huyện, các nhà bia tưởng niệm để phục vụ cán bộ, 

nhân dân trong và ngoài huyện đến thăm viếng trong dịp Tết; tăng cường triển 

khai thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, 

hiệu quả, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trước, trong và sau dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023; ban hành Kế hoạch thăm và tặng quà các cơ 

quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, nguyên 

Ủy viên BTV Huyện ủy đã nghỉ hưu, đối tượng người có công với cách mạng, 

đối tượng bảo trợ xã hội, viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch thực hiện đảm bảo công tác an sinh xã hội 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện; tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. 

Chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội xuân năm 2023; tăng cường công tác 

an toàn, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch và Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023. Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 

bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý mão 2023. 

II. TÌNH HÌNH TRƯỚC, TRONG TẾT 

1. Tình hình hàng hoá, giá cả thị trường Tết 

Lượng hàng hoá phong phú, đa dạng về mẫu mã và chủng loại sản phẩm, 

chất lượng hàng hoá đảm bảo, chú trọng nhiều đến các mặt hàng thiết yếu, đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân 

trong dịp Tết. Các mặt hàng phục vụ Tết nhìn chung ổn định, trước Tết không 

xảy ra tình trạng tăng giá đột biến các loại hàng hoá, do sức mua của nhân dân 

những ngày gần tết tăng mạnh nên giá một số mặt hàng phục vụ tết có tăng nhẹ.   

2. Công tác kiểm tra, quản lý thị trường 

Ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phục vụ 

Tết, kiểm tra điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cở sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; không phát hiện trường hợp nào vi phạm. 

3. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã 

hội 

Chi trả quà Tết cho 3.528 hộ nghèo trên địa bàn huyện, với tổng số tiền 

1.058,4 triệu đồng; chuyển quà của Chủ tịch nước tới 1.413 đối tượng người có 

công, số tiền 428,3 triệu đồng; quà theo Nghị quyết của số 68/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh đến 1.473 đối tượng người có công, số tiền 826,9 

triệu đồng; quà của Ủy ban nhân dân tỉnh đến 06 đơn vị lực lượng vũ trang, 03 

Tiểu đội dân quân và 75 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội tổng số tiền 

47,5 triệu đồng; quà của Bộ tư lệnh Quân khu I đến 36 cơ quan, đơn vị lực 
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lượng vũ trang, 240 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, tổng số 

tiền trên 280 triệu đồng; quà của các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn và 

các nhà hảo tâm…chuyển đến 8.793 đối tượng người có công và bảo trợ xã hội, 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá 3.383,1 triệu đồng. 

Chi trả trợ cấp tháng 01 cho 587 người có công, 118 người hoạt động 

kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học, số tiền 1.353,67 triệu đồng; chuyển Bưu điện huyện chi trả trợ cấp tháng 01 

cho 3.920 đối tượng, tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Tiếp nhận và cấp phát 92.231 

kg gạo cứu đói trong dịp Tết cho 1.711 hộ, 6.154 khẩu đảm bảo kịp thời, đúng 

đối tượng. 

4. Công tác Y tế 

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm bằng nhiều 

hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh trên đài truyền thanh và 

trên phương tiện thông tin đại chúng tại các chợ, khu tập trung đông dân cư 

khoảng 6.000 lượt người nghe; tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

trước Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân năm 2023 được 11 cơ sở, không phát 

hiện cơ sở nào vi phạm. 

Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết, 

bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu đều được khám và điều trị kịp thời, tổng số 

người khám chữa bệnh và điều trị nội trú trong dịp Tết là 42 lượt người. Trong 

thời gian 03 ngày Tết, tình trạng ngộ độc thực phẩm không xảy ra; công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được tăng cường; trong 3 ngày nghỉ Tết 

không có trường hợp nào có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

5. Công tác Giáo dục & ĐT 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch trực, nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 

trong dịp tết, 100% cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Luật An 

toàn giao thông, không có cán bộ, giáo viên, học sinh đốt pháo, tàng trữ, vận 

chuyển pháo, các chất nổ, không tham gia vào các tệ nạn xã hội khác. 

6. Các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, 

mừng Xuân; kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ chức lễ hội trên địa bàn 

huyện. 

 Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm 

bảo an toàn tuyệt đối để đón du khách đến tham quan du lịch tại khu du lịch trong 

dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo thống kê từ ngày 20/01/2023 đến 

hết ngày 22/01/2023 (29/12 đến 01/01 âm lịch) có khoảng 2.480 lượt khách đến 

tham quan. 

7. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chế độ trực tết 

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện thực hiện tốt việc 

tiết kiệm công quỹ trong dịp Tết Nguyên đán, không tổ chức liên hoan, ăn uống 



4 

vào dịp Hội nghị tổng kết cuối năm; không dùng công quỹ để chi phí cho cá 

nhân trong dịp Tết.  

Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc qui định 

nghỉ Tết và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, đều bố trí cán bộ, công chức 

trực 24/24 giờ trong những ngày Tết để xử lý kịp thời những vụ việc xảy ra. 

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

Tình hình biên giới, an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện trong 03 ngày nghỉ Tết ổn định; các lực lượng chức năng thực hiện 

nghiêm túc chế độ trực theo quy định; tình hình trật tự an toàn giao thông được 

đảm bảo, tổ chức 03 lượt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, 

xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông tại xã Đình Phong, 01 người bị thương, nguyên 

nhân là do tự ngã. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện 

được diễn ra vui vươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, thực hiện đón Tết đảm 

bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo mọi gia đình, mọi 

người đều được ăn tết vui tươi, đầm ấm; các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết 

phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của người dân; trước, trong dịp Tết không 

xảy ra rét đậm, rét hại nên không có gia súc bị chết rét; tình hình an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội 03 ngày Tết ổn định, cơ bản không xảy ra tình trạng đốt 

pháo tự phát trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa... 

Trên đây là báo cáo giữa kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                  
- UBND tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ tỉnh; 

- TT. Huyện ủy ; HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang Thông tin điện tử; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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