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KẾ HOẠCH
Triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023

Thực hiện Công văn số 3055/UBND-VP ngày 23 tháng 12 năm 2022 của 
UBND huyện Thanh Miện về việc hướng dẫn tham mưu xây dựng kế hoạch triển 
khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANTT) Tết Nguyên đán 
Quý Mão năm 2023, UBND xã Đoàn Kết xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức 
thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, với các nội dung 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và các tầng 

lớp Nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc; khơi dậy lòng tự 
hào, ý thức tự tôn dân tộc; xây dựng khối đoàn kết thống nhất, khắc phục khó 
khăn, vượt qua thách thức, tạo thế và lực mới cho phát triển kinh tế, xã hội; ổn 
định chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân;

- Tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân lành mạnh, tạo không khí phấn 
khởi, niềm tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước; giữ gìn, phát huy giá 
trị văn hoá, thuần phong, mỹ tục địa phương mang đậm bản sắc dân tộc; đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn, nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 và tiết kiệm; 
tránh phô trương, hình thức, chống mọi biểu hiện tham ô, lãng phí.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT
1. Lĩnh vực kinh tế
- Tổ chức tốt công tác lấy nước đổ ải phục vụ làm đất, gieo cấy kịp thời sau 

Tết Nguyên đán; chú trọng lập phương án phòng, chống hạn cho một số khu vực 
trọng điểm. Chỉ đạo điều tiết nước, làm đất để gieo cấy vụ Chiêm xuân 2022- 2023 
đảm bảo đúng lịch thời vụ; thực hiện lấy nước đổ ải từ ngày 10/01/2023.

- Thường xuyên đôn đốc các thôn hướng dẫn Nhân dân gieo cấy sau Tết 
Nguyên đán, sau Tiết Lập xuân 04/02/2023 và hoàn thành gieo cấy xong trước 
ngày 28/02/2023; đồng thời có phương án dự phòng các giống lúa ngắn ngày để 
gieo cấy bổ sung khi có rét đậm, rét hại gây chết mạ, chết lúa. Hướng dẫn các thôn 
trong việc kiện toàn Tổ dịch vụ diệt chuột, đồng loạt ra quân đánh bắt diệt chuột 
trong giai đoạn đổ ải, làm đất. 
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- Phát động phong trào trồng cây mùa Xuân trong các hộ gia đình. Tích cực 
hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 
13/4/2015 của Chính phủ ở những vị trí thuận lợi, phù hợp với quy hoạch nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng giá trị thu nhập cho nông dân. Tổ 
chức tiếp thu, triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nông nghiệp của 
tỉnh, xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số trong 
sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, kiểm tra 
đồng ruộng để tham mưu UBND xã có biện pháp chỉ đạo sản xuất sát, đúng, kịp 
thời.

- Hướng dẫn các thôn kiểm tra, theo dõi, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia 
súc, gia cầm, các ao nuôi trồng thủy sản trong dịp Tết; tuyên truyền chăn nuôi hợp 
vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, ao nuôi; tái đàn, phát triển đàn gia súc, gia 
cầm, thủy sản sau dịp Tết; làm tốt công tác chăm sóc, phòng, trị bệnh, chống rét 
cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản; dự phòng các phương án hướng dẫn xử lý, kịp 
thời khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh phát sinh trên diện rộng 
khi có dịch bệnh xảy ra.

2. Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng - Môi trường
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid -19 tại các chợ.
- Tham mưu tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chung tầm 

nhìn đến năm 2030; 
- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ 

sinh môi trường; các thôn đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đường 
làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, đảm bảo mỹ quan, môi trường xanh, sạch, 
đẹp; tăng cường công tác quản lý đất đai.

3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
- Hướng dẫn các thôn tăng cường tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, 

vui chơi, giải trí lành mạnh, phục vụ nhu cầu vui Tết, đón xuân của Nhân dân; đôn 
đốc các đơn vị, các thôn treo cờ Tổ quốc, trang trí, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, 
áp phích tại các cơ quan, trụ sở làm việc, nhà văn hoá, khu di tích lịch sử văn hoá 
và hộ gia đình; hướng dẫn các thôn tổ chức lễ hội đầu xuân đảm bảo an toàn, tiết 
kiệm, tránh lãng phí, thực hiện nghiêm các hướng dẫn về công tác phòng, chống 
dịch Covid-19; bài trừ mê tín dị đoan không phù hợp văn hóa, thuần phong mỹ tục 
của dân tộc.

- Tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chương trình phát thanh 
đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân, kịp thời đưa tin, bài phản ánh sâu rộng tình hình 
trước, trong và sau Tết; truyền thống anh hùng của dân tộc; những thành tựu kinh 
tế, chính trị, văn hoá, xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước, công tác phòng 
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chống dịch Covid-19 của địa phương; phong trào xây dựng nông thôn mới nâng 
cao; kết quả chủ yếu đạt được trên các lĩnh vực của xã năm 2022 và kế hoạch năm 
2023; làm tốt công tác tiếp âm đài cấp trên, xây dựng các chương trình truyền 
thanh địa phương có nội dung thiết thực; tiếp âm đầy đủ các chương trình phát 
thanh Đài huyện, nhằm chuyển tải kịp thời các nội dung tuyên truyền tới Nhân 
dân, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi nhân dịp bước sang năm mới.

- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cuối học kì I và 
đầu học kì II, tham gia các cuộc thi, hội thi theo kế hoạch; phối hợp với các nhà 
trường tổ chức tuyên truyền, cho học sinh kí cam kết thực hiện nghiêm túc các quy 
định cấm sử dụng, sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển các loại pháo, thả đèn 
trời...; tổ chức “Tết trồng cây” trong trường; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên 
truyền, quản lý học sinh thực hiện tốt nội quy, quy định của pháp luật; phân công 
trực Tết, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của cơ quan.

- Tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm vắc xin phòng Covid- 
19 và công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân; phối hợp với các ngành chức năng 
kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; theo dõi sát tình hình dịch 
bệnh, có biện pháp ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra...

- Bố trí đội ngũ y, bác sĩ thường trực 24/24 giờ; đảm bảo cơ sở vật chất, 
phương tiện kỹ thuật, cơ số thuốc phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu kịp thời cho 
người bệnh; thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng hướng 
dẫn; tránh mọi biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, nâng cao trách nhiệm y đức 
phục vụ bệnh nhân.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, của xã 
cho các gia đình chính sách; nắm chắc các đối tượng đặc biệt khó khăn đề nghị trợ 
cấp; kịp thời việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội.

- Quan tâm tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức cho cán bộ, Đảng viên 
và Nhân dân viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và ngày 
thành lập Đảng 03/02.

4. Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng
- Công an xã: Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về công 

tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã năm 2023; xây dựng kế hoạch và tham 
mưu BCĐ 138 xã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, 
trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tổ chức tổng kết 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư 
an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT” năm 2022 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2023.

- Ban chỉ huy Quân sự xã: Phối hợp cùng Công an xã xây dựng kế hoạch 
hiệp đồng tác chiến; chuẩn bị lực lượng, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, khí tài; duy 
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trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp tuần tra giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; tham mưu cho Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức tốt công tác tuyển quân năm 2023 bảo đảm 
100% chỉ tiêu trên giao.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên 

truyền tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhân dịp kỷ niệm 93 năm 
ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), tập trung 
tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, lòng yêu nước, lý tưởng và 
đạo đức cách mạng trong cán bộ và nhân dân; qua đó nâng cao nhận thức về Đảng, 
về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh giành độc lập, 
thống nhất Tổ quốc; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc gương mẫu, nêu gương thực 
hiện của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể của xã tích cực tuyên 
truyền, vận động, thăm tặng quà các đối tượng chính sách, đoàn viên, hội viên 
nhân dịp Tết Nguyên đán; phối hợp vận động, gặp gỡ, động viên thanh niên trúng 
tuyển nghĩa vụ quân sự hăng hái lên đường nhập ngũ.

6. Lãnh đạo các thôn
- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch làm thuỷ lợi vụ 

Đông xuân 2022 - 2023; động viên Nhân dân thu hoạch nhanh gọn các cây trồng 
vụ Đông; làm tốt công tác đổ ải, tập trung mọi nguồn lực để làm đất, đảm bảo lịch 
thời vụ gieo cấy; chỉ đạo, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, chống rét cho 
mạ, chuẩn bị đủ lượng thóc giống đảm bảo gieo cấy đúng cơ cấu, trà giống và gieo 
trồng hết diện tích trong khung thời vụ tốt nhất; đồng thời tích cực chỉ đạo, tuyên 
truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng cây rau màu vụ 
xuân hè, đưa giống lúa chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả 
kinh tế trên một đơn vị diện tích.

- Vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 
năm 2023; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong thôn vận động nhân dân tổ chức 
dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh bảo đảm môi trường xanh, 
sạch đẹp; tổ chức phát động ra quân trồng cây đầu xuân.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng, 
chống dịch Covid-19.
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- Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có tân binh lên đường nhập ngũ, 
quản lý tốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2023, bảo đảm hoàn thành 100% 
chỉ tiêu giao quân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ vào nội dung kế hoạch chỉ đạo của UBND xã, các ban, ngành, đoàn 

thể, lãnh đạo các thôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức triển 
khai thực hiện theo nội dung kế hoạch đề ra.

- Báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất, cấp bách, ngoài khả năng giải 
quyết của cơ sở trước, trong và sau Tết Nguyên đán về lãnh đạo UBND xã để có 
hướng giải quyết. Với mục đích là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, tiết 
kiệm./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Lãnh đạo các thôn;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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