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1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, huyện 

ủy tại các văn bản: Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/1/2022 của Ban Bí thư về việc 

tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 09/12/2022 của 

UBND tỉnh Lào Cai về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023; Văn bản số 161/UBND-TH ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc tổ chức trực, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ  Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023. 

2. Tình hình triển khai thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể 

2.1. Về tổ chức, phân công trực trong dịp Tết 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức, 

phân công cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trực, nắm tình 

hình, kịp thời giải quyết các công việc, đặc biệt là quan tâm giải quyết các công 

việc quan trọng, cấp bách, phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. 

Kết quả, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực trong dịp Tết theo 

quy định. 

2.2. Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 

của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 22/CT-

TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện 

pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023  

UBND huyện quán triệt các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm 

túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, các Bộ, ngành 

Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023  

đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; việc tổ chức mừng Đảng, mừng 

Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Cụ thể: 
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(1) Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại 

đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất 

và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui 

xuân, đón tết. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia 

đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong 

những ngày tết. 

(2) Thực hiện tết công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm 

các hoạt động lễ hội, vui xuân, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt lần đầu, Tết trồng 

cây… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống 

văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. 

(3) Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao 

tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức 

công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ 

uống có cồn trong giờ làm việc (kể cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc); không 

hút thuốc lá trong công sở, nơi công cộng. Trong các ngày nghỉ lễ, cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động chủ động hạn chế và kiểm soát việc uống rượu, 

bia, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn 

chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm quy định về an toàn 

giao thông; không tham gia đánh bạc, cổ vũ đánh bạc dưới mọi hình thức; không 

buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo theo quy định; không 

tham gia các hoạt động mê tín dị đoan. 

2.3. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh, bảo 

đảm vệ sinh ATTP 

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân: Chỉ đạo Trung tâm y tế, Bệnh 

viên đa khoa huyện: Tổ chức thường trực cấp cứu 24/24h; thực hiện các biện pháp 

kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; chỉ đạo các phòng khám đa khoa 

khu vực, trạm y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh 

và thường trực cấp cứu trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Từ ngày 

29/01/2003 tới ngày 23/01/203 trên địa bàn huyện không có bệnh truyền nhiễm 

gây dịch xảy ra, không có ca ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bảo Yên tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện tốt theo chi đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh; chủ động nắm bắt tình 

hình di biến động dân cư, đặc biệt người dân trở về địa phương ăn Tết. Trong các 

ngày nghỉ Tết (từ ngày 21/01/2023 đến ngày 23/01/2023) trển địa bàn huyện 

không ghi nhận ca mắc Covid-19. 

2.4. Tình hình cung - cầu và kiểm soát giá cả hàng hóa trong dịp Tết  
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Thời điểm cận Tết nguyên đán Quý Mão 2023, nhìn chung các hoạt động 

sản xuất kinh doanh, thương mại trên địa địa bàn cơ bản ổn định và có phần sôi 

động vào thời điểm cận Tết, nguồn cung cầu hàng hóa và các mặt hàng thiết yếu 

đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn 

không sảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý các loại hàng hóa nhằm thu 

lợi cá nhân. Không phát hiện vụ việc hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận 

thương mại. 

Công tác kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch 

vụ của các tổ chức, cá nhân được duy trì thường xuyên. Trong tháng 01 và thời 

điểm trước Tết. Đội QLTT số 4 tích cực thực hiện hiện công tác giám sát, kiểm 

tra, kiểm soát thị trường với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tuyên truyền đến 

các tổ chức cá nhân kinh doanh trên địa bàn trong công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh 

doanh thương mại; thực hiện việc bình ổn giá các hàng hóa dịch vụ nhằm ngăn 

chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá gây rối loạn thị trường, buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện. Do đó, giá cả các nhóm mặt 

hàng thiết yếu không có biến động lớn, các mặt hàng nông sản, thực phẩm, nhiên 

liệu phục vụ dịp tết, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. 

2.5. Tình hình chăm lo Tết cho Nhân dân, cán bộ, công chức, người lao 

động, bảo đảm an sinh xã hội 

Chế độ tiền lương, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức trong dịp Tết 

được thực hiện trả đúng, đủ, kịp thời. Hệ thống rút tiền tự động trên địa bàn huyện 

hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân. Các ngành chức năng và 

người sử dụng lao động đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán 

bộ, công chức, người lao động theo quy định của Nhà nước.  

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chăm lo, chuẩn bị Tết 

cho Nhân dân, đặc biết là các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người 

nghèo, người cao tuổi, trẻ em nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-

19... đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm với chủ trương: “mọi người, mọi nhà 

đều được vui xuân, đón Tết”. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tập 

thể, cá nhân và hỗ trợ người có công, người nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội, chúc 

thọ người cao tuổi và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023. Kết quả, thực hiện trao, tặng các suất quà tới các đối tượng bảo 

trợ xã hội, tổng số 12.602 suất quà với tổng số tiền: 3.932.450.000 đồng. Trong 

đó: Qùa từ nguồn ngân sách nhà nước: 6.605 suất, trị giá: 2.381.350.000 đồng. 

Quà từ nguồn vận động, ủng hộ, xã hội hóa: 5.997 suất, trị giá: 1.551.100.000 

đồng. 

2.6. Vấn đề bảo đảm giao thông và đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp 

Tết 
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UBND huyện chỉ đạo phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Chỉ đạo Công an huyện huy 

động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông 

trên các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ngoài tăng 

cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, huyện còn yêu cầu các 

xã thực hiện nghiêm quy chế, chế độ thông tin báo cáo về tình hình an toàn giao 

thông trên địa bàn huyện dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Về cơ bản, tình 

hình giao thông trên địa bàn huyện trong dịp nghỉ tết ổn định, không xảy ra tình 

trạng tắc đường, ùn ứ.  

Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán, huyện chỉ đạo 

xây dựng các phương án đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tránh sự cố bất 

thường gây tắc nghẽn các mạng viễn thông, di động cũng như cố định. Thực hiện 

kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển 

phát đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn 

phẩm, thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, công điện của các cơ quan Đảng, Nhà 

nước và lực lượng vũ trang. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính để thực hiện các hành 

vi trái pháp luật chống lại Nhà nước ta và phá hoại mạng lưới thông tin. 

2.7. Về tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết: Tổ chức các lễ hội, 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền  

Tổ chức đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý mão 2023 tại sân Đền 

Phúc Khánh với các tiết mục ca ngợi quê hương đất nước, mừng Đảng, mừng 

Xuân thu hút đông đảo Nhân dân đến xem và cổ vũ; Tổ chức Hội chợ xuân năm 

2023 với hơn 20 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm ẩm thực, nông 

sản của huyện đến Nhân dân và khách du lịch. Tổ chức giải giao hữu thể thao 

mừng Đảng, mừng Xuân Quý mão với 12 đội bóng, hơn 200 vận động viên tham 

gia thi đấu. UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao quần chúng như: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... thu hút 

đông đảo Nhân dân đến tham gia, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra với 

không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. 

Thông tin, tuyên truyền: Thay mới 09 cụm với 19 mặt pano lớn của huyện 

tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 và các nhiệm vụ chính trị 

của huyện. Tổ chức căng treo được 87 lượt băng zôn, khẩu hiệu trên các trục 

đường Quốc lộ 70 và Quốc lộ 279 nơi tập chung đông dân cư, trang trí cờ chuối 

trên các cầu cứng như (cầu Phố Ràng, cầu Hạnh Phúc, cầu Lự I, cầu Lự II, cầu 

Mác, cầu Trắng); Lập trình nội dung tuyên truyền trên cổng trào điện tử tại trung 

tâm huyện và xã Bảo Hà nhân dịp tết nguyên đán Xuân Quý Mão. Chỉ đạo các 

khu dân cư vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu phố và treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết 

Nguyên Đán Xuân Quý Mão 2023. 
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Hoạt động du lịch, lễ hội: Tổ chức Lễ hội và công bố Quy hoạch Đền Làng 

Lúc, xã Bảo Hà; Lễ hội Đền Phúc Khánh, thị trấn Phố Ràng, phục dựng Lễ hội 

Đền Hai Cô, xã Kim Sơn năm 2023 và Lễ hội đền Phúc Khánh vào ngày mùng 

10 tháng giêng và lễ hội Xuống Đồng (Lồng Tồng) tại xã Bảo Hà, Cam Cọn vào 

ngày mùng 5-7 tháng Giêng.  

Chỉ đạo, đôn đốc Ban quản lý các di tích tuyên truyền, hướng dẫn du khách 

đặt tiền lễ, tiền “hương nhang”, tiền “giọt dầu” đặt đúng nơi quy định không làm 

ảnh hưởng đến hình ảnh đồng tiền Việt Nam, không gây phản cảm, ảnh hưởng 

đến tính tôn nghiêm của di tích, nơi thờ tự. Việc ghi phiếu công đức, sổ ghi công 

đức được thực hiện công khai, chính xác, nhanh gọn; không khắc bia tràn lan, 

biểu dương kịp thời trên loa phát thanh đối với các du khách có lòng hảo tâm công 

đức tôn tạo di tích. Lượng khách du lịch đến với huyện trong dịp tết Nguyên đán 

năm 2023 ước khoảng gần 80.000 lượt, chủ yếu đến với đền Bảo Hà và đền Phúc 

Khánh. 

2.8. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy,.. về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc 

biệt dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. 

2.9. Tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết  

- Quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ theo quy định. 

- An ninh trật tự: Chỉ đạo tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết; 

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đã mua pháo hoa do Bộ Quốc 

phòng sản xuất đến Công an xã, thị trấn đăng ký thời gian, địa điểm, loại pháo và 

xuất trình giấy tờ hợp lệ. Đồng thời cam kết thực hiện đúng quy định tại Nghị 

định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Chỉ đạo các đội 

nghiệp vụ, 17/17 xã, thị trấn đồng loạt thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm 

bảo TTATXH đêm giao thừa, trong đó:  

+ Phân công 06 tổ công tác của Công an huyện gồm 28 cán bộ chiến sĩ tổ 

chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội vào ban 

đêm khu vực trung tâm thị trấn Phố Ràng. Đặc biệt trong đêm giao thừa.  

+ Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế bố trí phân công 

cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra 

kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn được phân công. Tổng số đã thành lập 

194 tổ = 776 thành viên tiến hành tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn huyện góp 

phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân yên vui 

xuân đón Tết. 

Tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông, tai, tệ nạn xã hội, phòng 

chống cháy nổ; buôn bán, vận chuyển pháo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, 

không xảy ra vụ việc gì. 
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Tình hình trật tự xã hội: 01 vụ đánh bạc = 04 đối tượng: Xảy ra 01 vụ = 04 

đối tượng: Hồi 22 giờ 10 phút ngày 21/01/2023, Công an xã Việt Tiến, huyện Bảo 

Yên, bắt quả tang 04 đối tượng tại thôn Việt Hải về hành vi đánh bài được thua 

bằng tiền, (hình thức chơi Liêng), thu giữ trên chiếu bạc 515.000đ, 01 bộ bài 52 

quân. Công an huyện đã chỉ đạo Công an xã Việt Tiến củng cố hồ sơ để xử lý theo 

quy định, 

2.10. Về tổ chức trồng cây và sản xuất trong dịp Tết 

Ban hành Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 29/12/2022 về Kế hoạch Tổ 

chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão năm 2023. 

Thực hiện xong công tác phát dọn, xử lý thực bì, cuốc hố để chuẩn bị trồng cây, 

trồng rừng. Chuẩn bị 3.000 cây giống Quế (cây 02 năm tuổi), 100 cây Lát, 30 cây 

Kèn hồng, 500kg phân vi sinh cho Lễ phát động Tết trồng cây thực hiện Từ 14 

giờ 00 phút ngày 30/01/2023 (thứ Hai, tức ngày mùng 09 tháng Giêng) tại sân 

Bến xe khách huyện Bảo Yên. 

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tuân thủ lịch thời vụ và cơ 

cấu cây trồng sản xuất vụ Xuân; tập trung thu hoạch cây trồng vụ Đông, chuẩn bị 

tốt nhất về đất, vật tư để khẩn trương gieo cấy theo lịch thời vụ đã xác định. Chủ 

động có phương án phòng chống dịch bệnh, đảm bảo ổn định sản xuất, không để 

tình trạng dịch bệnh lây lan, làm ảnh hưởng đến năng suất. Tăng cường kiểm tra 

và theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân 

dân kỹ thuật ngâm ủ, gieo mạ đảm bảo thời vụ tốt nhất. 

Trên đây là báo cáo tình hình nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 của 

UBND huyện Bảo Yên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- UBMTTQ VN và các tổ chức CT-XH huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- Văn phòng Huyện ủy; 
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, các CV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Việt Hà 
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