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 Thực hiện Công văn số 169/UBND-TH ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh 

Lai Châu V/v tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023. UBND huyện báo cáo tình hình tổ chức tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. UBND huyện tuyên truyền 

tới các xã, thị trấn và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của tỉnh, của 

huyện về tổ các hoạt động đảm bảo vui tươi, phấn khởi chào đón Xuân Quý Mão. 

Triển khai Kế hoạch trực tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến các cơ quan, đơn vị, 

các xã thị trấn. Các đơn vị đảm bảo trực tết nghiêm túc, đúng thời gian từ ngày 

20/01/2023 - 26/01/2023 (ngày 29/12/2022 đến 05/02/2023 Âm lịch).   

Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phối hợp 

triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều 

được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, động 

viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với cách 

mạng; cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và các đơn vị làm nhiệm vụ trong 

những ngày Tết. 

Công an huyện xây dựng Kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức 

năng và các xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn 

và xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, vi phạm trật tự xã hội, trộm 

cắp, đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”, ma túy, buôn lậu, hàng giả, hàng 

cấm, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, mua bán, tàng trữ, sử dụng 

pháo, vũ khí, vật liệu nổ trái pháp luật. 
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 2. Tình hình đảm bảo thị trường và cung ứng điện   

Thị trường trước, trong và sau tết ổn định, hàng hoá phong phú về mẫu mã, 

chủng loại, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; các mặt hàng 

được lựa chọn nhiều, nhất là đối với các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, rau, 

củ, quả, bia, rượu... Chỉ đạo thực hiện tốt công tác dự trữ hàng hóa phục vụ Tết. 

Tổng giá trị hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là 62.732 

tỷ đồng, cụ thể: Lương thực 22.402 tỷ đồng; thực phẩm tươi sống 28.650 tỷ 

đồng; xăng, dầu 11.620 tỷ đồng. 

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, vận 

chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng trong dịp 

Tết như: Bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, hoa quả, lương thực, thực 

phẩm.... huyên Ban Chỉ đạo 389 huyện, Ban chỉ đạo về vệ sinh ATTP huyện đã 

thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả và  đảm bảo vệ sinh ATTP trước, trong dịp tết Nguyên đán kịp 

thời phát hiện các hành vi vi phạm của cơ sở sản xuất, kinh doanh đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường: Qua 

kiểm tra, giám sát 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống có 

02 cơ sở vi phạm các quy định trong sản xuất thực phẩm (đoàn kiểm tra tỉnh đã 

lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với 4.000.000 đồng). 

Đội QLTT số 4 đã kiểm tra, rà soát thị trường, bám sát địa bàn, nắm bắt 

tình hình hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng và các chợ đảm bảo hàng hóa 

lưu thông trên thị trường. Trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán. Đội quản lý thị trường số 4 đã phát 

hiện, xử lý 02 vụ trong đó: 01 vụ vi phạm về không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng 

số tiền XPVPHC là: 12.000 triệu đồng. 

Điện lực Phong Thổ xây dựng Phương án đảm bảo cung cấp điện trong dịp tết 

Nguyên đán, đồng thời tổ chức kiểm tra hệ thống lưới điện và công tác phòng 

chống cháy nổ do chập điện tại nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi; bố trí đủ 

nhân lực, vật lực cho công tác quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trong dịp Tết. 

Việc cung cấp điện, nước sinh hoạt cơ bản đảm bảo an toàn và ổn định, đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. Điện chiếu sáng đô thị và điện trang trí 

được chiếu sáng 100% đảm bảo theo đúng quy định. 

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh 

Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số: 01/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 

2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Trung tâm Y tế huyện 
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chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dụng cụ, thiết bị, phương tiện cấp cứu đáp ứng kịp thời 

trong thời gian Tết; Phân công các kíp trực thường trực cấp cứu 24/24 tại Phòng 

khám đa khoa khu vực và  Trạm y tế các xã, thị trấn. 

Tổng số bệnh nhân vào khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của huyện từ 

ngày 20/01 đến ngày 26/01/2023 là 51 bệnh nhân, chuyển tuyến 07 bệnh nhân: 

Trong đó Tổng số khám cấp cứu 06, Ngộ độc: không có,  tai nạn giao thông 

không, tổng số bệnh nhân đang điều trị nội trú: 44 bệnh nhân.   

Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, đến thời điểm báo cáo 

không có dịch bệnh và không có ca, vụ ngộ độc thực phẩm xẩy ra trên địa bàn.  

 4. Tình hình chăm lo tết cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội 

- Ngày 18/01/2023 (Tức ngày 27/12/2022 âm lịch) các đồng chí lãnh đạo 

huyện đã tổ chức viếng các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm huyện. Chỉ 

đạo các xã tổ chức thăm và tặng quà các gia đình chính sách, viếng các anh 

hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm các xã. Huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

cho các gia đình chính sách bằng 42 suất quà trị giá 42 triệu đồng; chỉ đạo hỗ 

trợ kịp thời cho các hộ nghèo không có khả năng ăn tết là 1.127 hộ với số tiền 

1.065.800 triệu; Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức từ thiện thăm hỏi và tặng 

quà tổng số 667 xuất với số tiền 982.200 triệu đồng; ngoài ra còn tổ chức thăm 

hỏi các đối tượng bảo trợ xã hội, các bệnh nhân nằm viện trong dịp tết với 

tổng số: 60 bệnh nhân trị giá 12 triệu đồng. 

5. Tình hình tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân và đảm 

bảo các điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết. 

Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch và lễ hội “Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023” gắn với tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2023) thiết thực, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn 

minh xây dựng Nông thôn mới. 

- UBND huyện tổ chức chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Nhân 

dân huyện và bắn pháo hoa vào đêm giao thừa đón xuân Quý Mão năm 2023   

mừng Đảng, mừng xuân vui tươi và đảm bảo an toàn, thu hút đông đảo nhân 

dân đến xem.  

- Nhìn chung các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong dịp tết 

diễn ra sôi nổi: tổ chức các hoạt động văn hoá mừng Đảng - mừng xuân gắn 

với các lễ hội truyền thống của mỗi dân tộc. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn 

tổ chức các điểm vui chơi tại các tổ dân phố, thôn bản, tổ chức các trò chơi dân 
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gian, thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui chơi trong 

dịp tết. Công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hoá được tăng 

cường trước và trong dịp tết, đội kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra các 

điểm kinh doanh tại khu vực Thị trấn, Mường So, Dào San...chưa phát hiện 

trường hợp nào phải xử lý.  

6. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành 

tiết kiệm tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; không có tình trạng lợi 

dụng Lễ, Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí; không sử dụng trái phép 

tiền, công quỹ của Nhà nước và tập thể để làm quà biếu; không sử dụng xe công 

để phục vụ các hoạt động cá nhân trong dịp Tết. 

Cán bộ, CCVC và người lao động trên địa bàn huyện nghiêm chỉnh chấp 

hành Luật Giao thông đường bộ, không có tình trạng say rượu, đốt pháo, xảy ra 

trong dịp tết.  

6. Tình hình đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

Các lực lượng vũ trang trên địa bàn lên phương án  bố trí lực lượng thường 

trực 24/24h trong dịp Tết nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, an toàn giao thông trong dịp Tết được đảm bảo và giữ vững. Tình hình cụ thể 

như sau: 

- Tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường: Chưa ghi nhận vụ việc gì.  

- Tình hình TTATGT: Trong dịp tết nguyên đán Quý Mão ghi nhận 01 vụ 

tai nạm giao thông trên địa bàn thị trấn Phong Thổ làm 01 người bị thương, 

không có tử vong do tai nạn giao thông. Phát hiện lập biên bản 03 trường hợp xe 

mô tô vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 03 phương tiện, 02 giấy phep lái xe. 

- Tình hình cháy, nổ: Chưa ghi nhận vụ việc phát sinh. 

- Tình hình vi phạm về pháo nổ: Chưa phát hiện vụ, việc liên quan. 

- Tình hình, công tác bảo đảm an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn cơ 

bản ổn định. Trong dịp tết nguyên đán Quý Mão ghi nhận 01 vụ đánh nhau  tại thôn 

Đoàn kết do mâu thuẫn cá nhân làm một người bị thương không có tử vong (vào 

khoảng 23 giờ 10 phút ngày 23/01/2023 tức đêm mùng 2 tết Quý Mão). 

8. Việc tổ chức Tết trồng cây và ra quân sản xuất đầu năm 
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Năm 2023 các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân chăm 

sóc và bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân; gieo cấy lúa Đông Xuân, ngô Xuân Hè; 

chăm sóc diện tích chè, Mắc ca, cây ăn quả hiện có. Chỉ đạo tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong dịp Tết, không để 

xảy ra dịch bệnh lớn đối với gia súc, gia cầm. Công tác phòng cháy chữa cháy 

rừng và tuần tra, kiểm soát lâm sản trước, trong và sau tết Nguyên đán được 

triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn huyện 

không xảy ra tình trạng cháy rừng, cháy thảm cỏ, thảm thực vật, không có các 

vụ vi phạm về Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

9. Việc tổ chức làm việc ở những cơ quan, đơn vị không được nghỉ Tết 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không được nghỉ Tết như: Công an, Y tế... 

phân công cán bộ, công chức, viên chức trực 24/24h đảm bảo giải quyết kịp thời 

các vấn đề đột xuất, phát sinh xảy ra trong dịp Tết, đảm bảo an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 

Trên đây là Báo cáo tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

trên địa bàn huyện Phong Thổ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT.  HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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