
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN TRỊ 

 

Số:       /UBND 
Về một số nhiệm vụ trước, trong và sau 

Tết nguyên đán Quý mão năm 2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Yên Trị, ngày       tháng      năm 2023 

         

               Kính gửi:                 

                                   -  Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn/xóm; 

                                   -  Các nhà trường, trạm Y tế; 

       -  Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 
 

           Thực hiện Công văn số: 62 ngày 13 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Ý 

Yên về một số nhiệm vụ cần tập trung trước trong và sau tết nguyên đán Quý Mão năm 

2023. 

Thực hiện Nghị Quyết của UBND xã Yên Trị ngày 16 tháng 01 năm 2023 

Để đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo 

không khí phấn khởi để đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

UBND xã Yên Trị thông báo đến toàn thể nhân dân, các nhà trường, Trạm Y Tế 

trong toàn xã cần thực hiện tốt các vấn đề sau. 

1. Phát huy truyền thống, tương thân, tương ái, thăm hỏi và tặng quà Tết các 

thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, mọi gia đình cùng đón 

tết vui tươi, đầm ấm. 

2. Các thôn, xóm: 

 Phát động nhân dân treo cờ tổ quốc, tích cực tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ 

xóm chào mừng xuân mới với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  

Mọi người, mọi gia đình nghiêm túc thực hiện các quy định của chính phủ về 

việc cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo trái quy định. Chấp hành 

nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây 

cản trở giao thông. Nghiêm túc thực hiện luật giao thông.  

Các thôn, xóm có Lễ hội Xuân tổ chức phải trang trọng - vui tươi - giữ đúng bản 

sắc dân tộc an toàn và tiết kiệm. Tránh phô trương lãng phí, tích cực bài trừ các hiện 

tượng mê tín, dị đoan và các tệ nạn xã hội khác. 

           Mọi gia đình ăn Tết nên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh giác với các 

loại hàng giả, hàng không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.  

3. Các nhà trường, Trạm Y Tế:  



Chủ động quét dọn vệ sinh, treo cờ trong khuân viên, cắt cử người trực đúng 

theo quy định của nghành mình.   

UBND xã Yên Trị yêu cầu các thôn/xóm, các đền, các nhà trường, trạm Y Tế và 

các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./. 

 

        Nơi nhận: 

- Đảng ủy, HĐND-UBND (B/c); 

- Các thôn/xóm; 

- Các nhà trường, trạm Y tế; 

- Các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng; 

- Lưu VP./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                     

 

 

                    Vũ Xuân Yên 
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