
DANGBOTINHYENBAI 
THANH UY YEN BA! 

S,1g -CT/fl) 

BANG CONG SAN VIT NAM 

TP. Yen Bái, ngày tháng 12 nám 2022 

CHITHI 
CUA BAN THTR3NG VIJ THANH UY 

ye mt s nhim vi tru&c, trong và sau Tét Quy Mao 2023 

Thc hin Chi thj s 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 cüa Ban BIthtr; Clii 
thj so 30-CT/TU, ngày 01/12/2022 cUa Ban Thithng vi Tinh üyvê mt so 

nhim vi tnrâc, trong và sau let Qu MAo 2023. Dê chuán bj tot the diêu 
kien bao dam cho nhan dan don mung nam mm 2023 Va VU1 xuan don Tet 
Nguyen dan Qu MAo vui tirai, lành m?nh,  an toàn, tiêt kim, lao  khI the 
ph.n khâi, quyt tam thirc hin thing lçii Nghj quyt Dai hOi XIII cUa Dãng 
và Nghj quyét D?.i  hi Dãng bO các cp nhim k' 2020 - 2025 gàn vâi tIch 
circ trin khai k hoch phát trin kinh t - xA hi, dam bâo quc phông, an 
ninh, xây dirng Bang và h thông chInh trj theo Kê hoach  hãnh dng thrc 
hin Chucing trInh hành dng so 135-CTr/TU ngay 18/11/2022 cüa Tinh üy 
ye lAnh dao  thirc hin nhim vii chinh trj nAm 2023, Ban Thu&ng vii Thành 
, n A , A , A , , . n A uy yeu cau cac cap uy, to chuc dang, cac phong, ban, dan v, Mat an To 
quôc và các doàn the thành phô tp thing lAnh dao,  chi do và triên khai thrc 
hin tot mt so nhim vij tr9ng tam sau: 

1. Chi dao  tng kit, dánh giá kt qua thrc hin nhim vi nAm 2022 cüa 
cci quan, dan vj, dja phucing dam báo thit t1c, hiu qua, tit kirn, xong 
Irwoc ngay 01/01/2023; khan tnrong hoan thanh phan bo, giao chi tieu ke 
hoach phát triên kinh tê - xA hi, dir toán thu chi ngãn sách nhà nuóc, k 
hoach dâu tu cong nAm 2023, bão dâo cp thành phJ xong trithc ngày 
20/12/2022, cap xâ xong trithc 25/12/2022. 1p trung quán frit, tuyên 
truyên Va cii the hóa, triên khai Kê hoach hành dng cüa Thãnh üy v th%rc 
hiçn nhiçm vi chinh tr nam 2023 theo tinh than Chi.rang trrnh hanh dçng so 

, • . - ,. - A 135-CTr/TU ngay 18/11/2022 cua Trnh uy, gan von nhung cong trinh, phan 
vic, giái pháp sat thijc, cüng vâi vic phát dng các phong trào thi dua yêu 
nu&c nhm khIch 1, dng viên can bO,  dáng viên và nhân dan hAng hái, tIch 
cijc trin thai nhirn vii ngay tü nh&ng ngày d.0 nAm mài, t?o  dng hrc, khi 
the rnanh me trong cá h thông chInh trj, cOng  dOng doanh nghip và nhân 
dan tich cçrc thi dua, phan dau dat  muc cao nhat cac mic tieu, nhim vi nam 
2023, tao  dà quan tr9ng d thirc hin thing iqi Nghj quyt Dai hOi Bang bO 
cac cap nhiçm ky 2020 - 2025 va Ngh quyet Dai  h91 Bang b9 thanh pho lan 
thirXX. 
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2. Quan tam thirc hin t& các chInh sách an sinh xä hOi,  phát huy 
truynthng dai doàn kt, tinh th.n "tl.rclng than, ttro'ng ái"; chàm lo däi song 
vt chat và tinh th.n cUa nhân dan, bâo dam mi nba, m9i ngixi du duqc vui 

A • , • - • 

xuan, don tet; nhat la cac gia dinh chinh sach, nhung doi tuçrng yeu the trong 
A 9 A - A P. xa hçn, ngi.rcn co hoan canh dc biçt kho khan, h9 ngheo bat kha khang, h9 

gia dInh gisclng mâu trong thoát nghèo nàm 2022, cong nhân, nguxi lao dOng 
lam vic tai  các khu, ciim cong nghip trén dja bàn thành ph... 

T ch.irc thäm höi, dng viên kjp thô'i, thrc hin d&y thi, dung ch dO, 
chInh sách dôi vói gia dinh hOt  s5, nguêd có cong vâi each mang,  Mc ViOt 
Nam anh hung, thtro'ng binh, bOnh  binh, chüc sac tOn giáo tiêu biêu; các don 
vi vU trang, y, bác s5 và các dcm vj, lirc hi.rçing thrc hiOn nhiOm vi trong 
nhUng ngày Têt. Tip nhân, diu phi CaC khoân üng hO,  h trçl cüa CáC to 
chirc, Ca nhân hâo tam dành cho ngithi có công, hO ngheo, các di ttxqng 
chInh sách xä hOi  trong dip TêtNguyên dan dam báo phân bô Cong khai, hqp 
ly gura cac doi ti.rçrng tren da ban thanh pho. 

9 p p 9 

Giao Uy ban nhán dan thành phó can dôi, bô tn kinh phi chi trá day dU 
ch dO,  chInh sách, tin hiong, th..thng cho can bO,  cong chrc, viên chüc, nguii 
lao dng thành phô trong dip Têt theo dung quy djnh; nhât là & khu cngoài 
nhà ni.râc, dam báo không có tInh tr?ng  ng hrong, thi.r&ng ngithi lao dOng. 

3. Thirc hiOn cong tác quãn l và t chtrc l hi theo quy djnh; bào dam 
cac hot dOng chào mirng let Nguyen dan Qu Mao 2023, cac lhOi, chuong 
trmh vui xuan, ky niçm ngay truyen thong, hQl ngh tong ket nam, gap mat 
d.0 xuân, Tt trng cay... thit thirc, an toàn, tit kiOm, phii hqp vâi np s6ng 
van minh, truyén thông van hóa cüa dan tOc  và phong tile,  tp quán cUa dja 
phrnmg. Khuyên khIch to chirc các trô chui dan gian, hoat dng van hóa tp 
the mang tInh cOng dong nhäm phát huy bàn sac van hóa tOt dep,  sir gän bó, 
doàn kt & cac cOng dng dan cu, dôngh9, thôn, tO dan phô. KiOrn tra,ngän 
chan, xix ly nghiem cac sai pham trong to chuc cac hoat dçng van hoa, he hçn. 

T chcrc các hoat  dng,  sir  kiOn ló'n cüa dt nuâc, cüa tinh, cüa thành 
phO tri.r&c, trong và sau Têt Nguyen dan Qu MAo 2023 theo dung tinh than 
chi dao  cüa Ban Thu&ng vii Tinh üy, Ban Thu&ng vii  Thành Uy, K hoch 
cua Uy ban nhan dan thanh pho; trong do, to chuc tot Le phat d9ng Tet trong 
cay "D&i d&i nba an Bác Ho" Xuân Qu MAo & tat câ các dja phuong gän 
vài ra quân trông thng vii  Xuân bào dam thiêt thc, hiOu qua. Giao UBND 
thành ph6 xây dung  k hoach t chirc các hoat  dng müng Dãng, müng 
Xuân bâo dam vui tuoi, lành manh,  an toàn, thiêt thirc, nhât là các hoat 
dng don chào nAm mâi, Tt c truyn Qu MAo nàm 2023; k hoach phát 
dng phong trào trOng rrng, trOng cay xanh do thj nAm 2023, bdo cáo 
Thw?ing trrc Thành ây tnthc 15/12/2022, trong do phâi giao chi tiêu c1 
th cho các don vj, xa phu&ng, gAn vói thirc hiOn  chi tiêu nhiOm 

vu chInh 
trj trong nAm 2023. 
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4. Thirc hin nghiêm Quy djnh s 08-QDi/TW ngày 25/10/2018 cüa 
Ban Chap hành Trung ucmg Dãng khoá XII ye trách nhim nêu gi.rang ci'ia 
can b, dàng viên, truác hêt là cüa ngithi ding dâu cap üy, chInh quyên, ca 
quan, dan vj tt'r thành phô den ca só, Quy djnh so 37-QD/TW ngày 
25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung ilo'ng Dáng khoá XIII ye nhUng diêu 
dàng viên không duqc lam; Quy dnh so 16-QD/TU ngày 15/11/2021 cüa 
Ban Thi.thng vii Tinh üy ye thirc hin van boa, dao  dirc trong Dàng và h 
thông chInh trj; Quy djnh so 09-QD/TU ngày 30/6/2021 cüa Ban This?rng vi 
Tinh üy ye trách nhim nêu guang cüa can b, dàng viên và các quy djnh 
khác có lien quan cña Trung hang, cüa Tinh üy, cüa Thành Uy. 

Th?c hin nghiêm chñ truang không tè, chirc dithãm, chüc Tt cp trén 
va lãnh dao  các cap; nghiêm cam biêu, tang qua Têt cho lãnh d?.o  các cap 
di.rói moi hInh thrc; chi du l chia, l hi khi duçc phân công; không tham 
gia các hoat  dng me tin dj doan; không sfr ding ngân sách nba niic, 
phumg tin, tài san Cong trái quy djnh vào các hoat dng 1 hi, vui chai. 

Các dng chI Uy viên Ban ThuOng vii Thành üy, Uy viên Ban Ch.p 
hành Dàng bô thành phô, truâng, phó các phông, ban, Ca quan, dan vj, doàn 
th thành ph nêu cao tinh than gllcing mu, nghiêm tiic thirc hin các quy 
djnh cüaDâng, Nhà nuóc và Chi thj nay cüa Ban Thix&ng vii Thành üy; tang 
cung näm tInh hInh, trirc tiêp kiêrn tra, phôi hçp vâi các dja phuang drçic 
phân cong phi trách die chuân bj tot các diêu kin cho mi ngii?ii dan du 
duac don Têt vui Xuân. 

5. Tang cithng cong tác quàn 1 thj trhxng, bInh on giá ca, chuân bj dü 
hang hóa, djch vi.i chat luçmg, dáp irng nhu câu mua sam cüa Nhân dan; kjp 
thi phát hin, xir 1 nghiêm cac hành vi buôn 1u, gian 1n thuang mai,  kinh 
doanh hang giá, hang kern chat lucing, dâu ca, tIch trt, day giá hang hóa tang 
cao die thu lçii bat chInh. Xây dirng kê hoach  báo dam din phuong tin v.n tái, 
dáp ng kjp th?i, thu.n tiên, an toàn nhu câudi 1ai  cüanhan dan truOc, trong 
va sau Tet; tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra, kiem soat, khong die xay 
ra tang giá ye trái phép, châ qua sO ngi1i quy djnh, mat an toàn trong nhUng 
ngày cao diem. Lam tot cOng tác y tê dir phOng; cOng tác phông, chông djch 
bnh, nhât là djch bnh Covid-19, cñrn, sot xuât huyêt, du müa khi... Bô trI 
di ngü y, bác s' trirc 24/24 bão dam vic cap ciru, chia bnh kjp thai cho 
nhân dan; bào dam an toàn y sinh thirc pharn, v sinh môi trung, phOng, 
chông djch bnh. 

6. Lam tt cong tác báo dam an ninh trt tir các hoat dng, sir kin cüa 
tinh, thành phO dien ra truó'c, trong và sau Tét Nguyen dan Qu Mao 2023. 
Chü dng näm vUng tInh hInh, có phuang an xir I hiu qua các tInh huông, 
không dé bj dng, bat ng. Bão v tuyt dOi an toàn các miic tiêu, cong trInh 
tr9ng dim, cac sçr kin chInh trj, di ngoai, van boa - xa hi cüa d.t nuc, 
cüa tinh va thành phô. Chi dao  m dçt cao diem tan cong trân áp ti pham 
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djp Tt Nguyen dan; tang cu&ng tun tra, kim soát, bào dam trt tçr, an toàn 
giao thông, kiêm ché tai nan  giao thông; phông, chôngcháy, n. Thc hin 
nghiem cac quy dnh ye quan ly, six ding phao va vat  hçu no; phat hiçn, xix 
1' nghiêm các trlrng hgp mua ban, v.n chuyên, tang trfr, slr dvng  trai phép 
phao no va cac vat  liçu no khac trong dp Tet. 

. A , , a 7. Giao UBND thanh pho c/u itçio khan trixong hoan thanh cac cong 
trInh, dir an chinh trang, trang hoàng dix&ng ph phc vi tt xong trithc 
06/01/2023 (15/12 am lch). To chixc ra quan xix ly nghiem cac hanh vi vi 
ph?m tr.t tr do thj, 1.n chim via he, lông l dixông. Chi dao  dçn dep v sinh, 
thau rira, trang tn các tuyên dithng, khu vlrc trung tam, cong s&; chinh trang 

S S S S - P 5 5 S I hanh lang, he pho, throng lang ngo xom, nha cixa gQn gang, sach,  dçp, bao 
dam m5' quan do thj. TO chirctrin khai kjp thi, có hiu qua phong trao toàn 
dan tham gia trang hoang, chinh trang nha cua, dixong pho, throng lang, ngo 

P A A P P r A xom trong dp Tet Nguyen dan Quy Mao nam 2023 tao  khi the vul tucn, phan 
I A A P A A S • A P P A • A khai de nhan dan don tet; dong thoi to- chixc danh gia- cham diem, khen 

thix&ng x1ng dáng nhUng mO hInh nôi b.t (iru tiên khen thithng cho các thôn, 
tdánphO'). 

Ban Tuyên giáo Thành üy huâng dan tuyên truyên trén các phixong tin 
thông tin dai  chUng ye nhUng thành tru cUa dat nuâc, cüa tinh và cUa thãnh 
ph; các boat dng müng Dáng, mrng Xuân, hoat  dng van hóa, the thao, l 
hi trong djp Tét; chü dng dâu tranh phân bác cac lun diu sai trái, thu 
djch, lam that bai  các am mixu phá hoai cUa các the 1rc chông phá, các phân 
tCr cci hi, b.t man; nghien ciru, hra ch9n 10 sr kin ni bt cüa thãnh ph6 
näm 2022, báo cáo Thwirng tr(rc Thành áy trwô'c ngày 15/12/2 022. 

Giao Dãng Uy các xä, phu6ng can cir Chi thj nay chi dao  xây drng k 
hoach th chüc cac hoat  dng phic vi nhân dan vui xuân, don tt bào dam phii 
hçxp, thi& thirc nh&m tao  không khI vui tuoi, phán kh&i trong nhân dan, bdo 
cáo T/urô'ng frzrc Thành üy trithc ngày 15/12/2022. 

8. Ch d thông tin báo cáo: Ngithi düng d.0 c.p üy, chinh quyn dja 
phucmg, thu trithng các co quan, don vj, chi dao  xây dirng kê hoach c1i the, 
phân cong lãnh dao,  can b, cong chc thirc hin nghiêm chê dO tWc tt, kjp 
thi xir l, báo cáo khi có viOc dOt  xuât phát sinh; chU dOng nm chic tInh 
hInh thuOc linh vre, dja bàn mInh &rcic phân cOng phçi trách; thrc bin 
nghiêm ch dO thông tin, báo cáo vOi ThixOng trirc Thành üy, cii the: 

-Thông tin kjp thi, chinh xác nhUng v.n d phüc tp,dt xu phát 
srnh ye Van phong Thanh uy (qua dong c/u Chanh Van phong - So dzçn 
thoçii 0915.240.9 75) de báo cáo Thi.ring trrc Thânh Uy; trixà'ng hqp dc bit 
báo cáo các d6ng chI Thung trirc Thãnh Uy qua din thoai Ca than, dông 
th?i thông tin vói Dng chI Chánh Van phOng Thãnh üy. 
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- Tong hçcp tInh hInh cUa Co quan, don vj, dja phuong và hoat dng don 
Têt, vui Xuân cüa Nhân dan, báo cáo ThuOng tnrc Thành u (qua Van phông 
Thành üy - E-mail: vpthanhuiyenbaigmail.com),  trong do: 

F F F IC + Bao cao nhanh gta trwcrc 08h30 , ngay 24/01/2 023 (Mung 3 Tet). 
p F I . F + Bao cao day du gwi tru'cic 08h30 , ngay 26/01/2 023 (Mung 5 Tet). 

(Co d cu'crng báo cáo gui kern theo). 

Trixâc m.t, giao Các co quan, don vj báo cáo ye mOt  so nOi  dung, gôm: 
A - A F F A P A Phong Lao d9ng - Thwo7zg binh va Xa h9i bao cao ket qua charn lo tet cho 

than dan va dam bao an sinh xa h9l tren da ban thanh pho; Lien dan lao 
d3ng thành ph báo cáo tInh hInh IiscTng, ththng Têt cüa can b, cong chirc, 
nguôi lao dng, cOng nhân; Plzbng Kinh tê báo cáo tInh hInh cung - câu hang 
hóa; D5i Quãn lj thj truwYng sJ II báo cáo kt qua cOng tác quãn 1 th tnr&ng; 
Van phbng HDND - UBND thành ph6 báo cáo côngtác khám, chüa, phông 
chông djch bênh va dam báo an toàn, v sinh thiic phâm; Phàng Tài chInh - 
K hoich báo cáo tng hçip cac ngun ngân sách chäm lo, dam báo Tt cho 
nhân dan; Phbng Van hóa - Thông tin báo cáo tInh hInh, kêt qua to chi'rc và 
cong tác chuân bj các hot dng van hóa, van ngh, the diic, th thao trixOc, 
trong va sau Tt; Cong an thành ph báo cáo kt qua cOng tác dam báo an 
ninh tr.t tr. TluYi gian gui báo cáo: Báo cáo nhanh trithc 09h00' ngày 
13/01/2023 (tác 22 thdng Chçzp), báo cáo diy dá trithc 09h00' ngày 
18/01/2023 (tác 27 tháng Chçip). 

Yêu cu các cp üy, t cht'rc dâng, co quan, don vj, xä, phuOng nghiêm 
tüc triên khai thuc hiên./. 

Noi than:  

- Thixmg tnrc Tinh üy (dê b/c), 
- Các dông chI Uy viên BCH Dàng bO TP, 
- Các chi, dãng b trrc thuc Thành üy, 
- Các phông, ban, ca quan, dcm vj, 
M.t trô.n To quôc và các doãn the thãnh phâ, 

- Liru VT. 

T/M BAN THTRNG vu 
f THIJ 
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oE CUONG BAO CÁO 
A r - h Tet Nguyen dan Quy Mao 2023 

CT/TUngày j72/12/2022  cüa Ban Thuông vy Thành üy) 

1. TInh hInh trMn khai thirrc hin Chi thj s 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 
cüa Ban BI thuv vic t chirc Tt nàm 2023; Chi thj cüa Ban Th.thng vi Tinh 
uy va Chi th1 cua Ban Thuang vi Thanh uy ye m9t so nhiçm vi tri.rcic, trong va 
sau Tt Nguyen dan Qu Mao 2023. 

2. Vic tang cithng tuyên truyên, hi.r&ng dan trên các phizcng tin thông 
A 1 7 7 A A A * tm dai  chung vice to chixc mung Dang, ml.rng xuan, hoat  dçng le h91 theo dung 

7 7 7 7 7 7 A 7 V A cac quy dnh cua Dang va Nha niroc, cua trnh, cua thanh pho bao dam de than 
dan don têt vui tiiai, an toãn, lãnh manh,  thirc hành tiêt kim, chông lang phi, 
phông ch6ng tai nan  giao thông nht là tai nn giao thông do sr d%ing rixçiu, bia 
gâyra. 

3. TInli hInit cling.- câuhànghóa trong djp têt (khi..nangcung:ung, suic 
mua, giá câ tang hay giàrn và O nhng nhóm hang nào; có sot giá, có thng dt 
bin không; v.n d hang kern cht luqng, hang giâ và gian 1n thiiang mai). 

4. V.n d hrcmg, thu&ng cüa cong than trong dip têt (lay dk chirng cii 
th müc thing bInh, cao nht và th.p nhât). 

Côngtácchärn lo tt cho nhãn dan theo chütri.rang rn9i ngithi, mi nhà 
deu duqc don tet, vui xuan, bao dam an smh xa h9i, that la cac gia dmh chmh 
sách, chäm lo cho ngithi nghèo... (vic thäm hOi, dng viên, trfch ngân sách 
hoc các ngun khác d h trq.;.). 

(Co biêuthôngkê clii tiêt so suát qua và ldnh phI tang  qua tIt các nguôn 
ngan sach va xa hQl hoa den twngxa, phu-ong tren ma ban). 

A 7 V A A A V V A A 5. Van de bao dam diçn, nucic, giao thong van  tai va thong tm lien lac 
trong djp tét. 

6. Van dê to chic hoat  dng vui chai trong dip  têt (ye ban pháo hoa, các 
l hi truyn thng, hot dng vànhóa, van ngh...). 

7. Van de thirc hanh tiet kiçm, chong lang phi theo chu tnxmig chung cua 
Dãng va Nhà nu&c (thirc hin chü truo'ng cm biu tng qua tt dtrâi mi hmnh 
thuc, dung xe cong di le hQi, chua chien). 

A A . A V A 8. Van de an nrnh, trat  tçr, an toan trong dp tet (an nmh chmh tr, trat  tir, 
an toàn xã hi, phOng chay, chUa cháy, vu khI, vn chuyn và sir ding trái phép 
phao no, van  tal va tal nn giao thong, dua Xe, flg9 d9c thrc pham, phong, 
chng djch, khám bnh, chta beth, nhttng vi vic dt xu.t, b.t ngi cn quan 
tam...). 

9. Vn d t chl.'rc tt trng cay và ra quân san xut du näm (chun bj t6 
chüc Tt trng cay cüa dja phuang, san xut vi Xuán, phOng chng djch 
bnh...). 

10. Vn d t chuxc lam vic a nhCing ca quan, dcm vi không dirge nghi tk 
11. Nhung van de khac (neu co). 
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