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CHƯƠNG TRÌNH  
TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 

 

I. Ngày 12/01/2023, Thứ Năm (tức ngày 21 tháng Chạp năm Nhâm 

Dần)  

Hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức cơ quan và Hội hưu trí ngành Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Thời gian:  Từ 8h30’ Hội hưu trí gặp mặt.  

Từ 9h30’ Hội hưu trí và cán bộ, công chức cơ quan. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Thành phần:  

+ Đồng chí Đỗ Ngọc Hoà - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở, Trưởng 

phòng, phó trưởng phòng, cán bộ, công chức các phòng; 

+ Cán bộ Hội hưu trí. 

II. Ngày 13/01/2023, Thứ Sáu (tức ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm 

Dần)  

1. Hội nghị Tổng kết Đảng và cơ quan. 

- Thời gian: 14h00’. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ công chức cơ quan 

2. Hội nghị Tổng kết ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định. 

- Thời gian: 16h00’. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Thành phần: 

+ Ban Giám đốc Sở, cán bộ, công chức cơ quan; 

+ Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố; 

+ Cán bộ phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố được Sở khen 

thưởng công tác năm 2022. 



III. Sáng ngày 19/01/2023, Thứ Năm (tức ngày 28 tháng Chạp năm 

Nhâm Dần) 

Cán bộ, công chức dọn vệ sinh phòng làm việc và khu vực công cộng của 

cơ quan. 

IV. Thời gian nghỉ tết của cán bộ, công chức cơ quan 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 289/TB-UBND ngày 

13/12/2022 về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan được nghỉ 07 ngày 

liên tục, từ ngày 20/01/2023 đến hết ngày 26/01/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp 

năm Nhâm Dần đến mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) 

V. Họp mặt đầu xuân 

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/01/2023, Thứ Sáu (tức ngày mùng 06 

tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 cơ quan. 

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan. 

VI. Trực Tết cơ quan: (Có lịch trực tết kèm theo) 

VII. Trong quá trình chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Ban Giám đốc yêu 

cầu tất cả cán bộ, công chức thực hiện một số quy định sau: 

1. Thực hiện tốt nội dung, yêu cầu tại Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 

27/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp bảo 

đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

2. Trực tết đúng thời gian quy định. 

3. Đảm bảo vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  

4. Vệ sinh sạch sẽ cơ quan, đảm bảo môi trường đón tết trong sạch, lành 

mạnh. 

5. Kiểm tra đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ và an toàn sử 

dụng điện cơ quan. 

6. Kiểm tra khoá, chốt cửa các phòng làm việc và các phòng phụ trợ. 

7. Sắp xếp tài liệu gọn gàng, không để thất lạc, khi vào năm mới bắt tay vào 

làm việc ngay. 

8. Tham gia phát hiện ngăn chặn kịp thời mọi trường hợp vận chuyển, buôn 

bán, tàng trữ các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm. Nghiêm túc thực hiện và vận 



động mọi người trong gia đình và dân cư xung quanh không tàng trữ, đốt pháo 

các loại. 

9. Công an tỉnh thông báo khi đi xe máy, giấy tờ tuỳ thân và giấy tờ xe để 

theo người, không để trong cốp xe dễ bị kẻ cắp lấy trộm. Đảm bảo an toàn khi 

tham gia giao thông, thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn 

máy, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia. 

10. Gương mẫu thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện xây dựng 

nếp sống văn hoá mới. 

11. Hưởng ứng tích cực phong trào tết trồng cây theo lời kêu gọi của Chủ 

Tịch Hồ Chí Minh. 

Trên đây là một số quy định cụ thể trong quá trình chuẩn bị và đón Tết cổ 

truyền của dân tộc. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan nghiêm túc 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 
- Các phòng; 
- Tổ bảo vệ; 
- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng 

 

 

 

 



LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 

 
 

Ngày tháng Lãnh đạo Văn phòng Lái xe 

20/01/2023 

Thứ Sáu 

(29 Tháng 

Chạp) 

Đ/c Mai Văn Quyết Đ/c Ngô Thị Hòa Đ/c Hà 

21/01/2023 

Thứ Bảy 

(30 Tháng 

Chạp) 

Đ/c Trịnh Văn Hoàng Đ/c Bùi Quốc Tiến Đ/c Hà 

22/01/2023 

Chủ Nhật 

(Mùng 1 Tết) 

Đ/c Đỗ Ngọc Hòa Đ/c Bùi Quốc Tiến Đ/c Hà 

23/01/2023 

Thứ Hai  

 (Mùng 02 Tết ) 

Đ/c Mai Văn Quyết Đ/c Trần Thị Hoa Đ/c Hà 

24/01/2023 

Thứ Ba  

(Mùng 03 Tết ) 

Đ/c Trịnh Văn Hoàng Đ/c Nguyễn Thị Thúy Mỳ Đ/c Hà 

25/01/2023 

Thứ Tư  

(Mùng 04 Tết ) 

Đ/c Đỗ Ngọc Hoà Đ/c Vũ Thị Hồng Minh Đ/c Hà 

26/01/2023 

Thứ Năm  

(Mùng 05 Tết ) 

Đ/c Đỗ Ngọc Hoà Đ/c Phạm Thành Lợi Đ/c Hà 

Thời gian trực: 

- Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ  

- Chiều từ 12 giờ  đến 18 giờ  

 (Lãnh đạo cơ quan và cán bộ Văn phòng trực tiếp khách; Bảo vệ trực cơ quan)  

- Tối từ 18 giờ đến 07 giờ 30 phút sáng hôm sau (Bảo vệ trực cơ quan ) 
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