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CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HỘI
Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trước, trong và sau 

Tết Nguyên Đán Qúy Mão - 2023

 Năm 2022 đã kết thúc mặc dù có nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà, nhất là tình hình thiên 
tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương.
           Song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của 
Chính quyền, sự đồng thuận ủng hộ của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức 
chính trị xã hội, cùng với sự đồng tình ủng hộ tích cực của nhân dân trong toàn 
xã nhà; Tình hình kinh tế - xã hội địa phương nhà tiếp tục phát triển, đời sống 
vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

 Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, xã hội năm 2023. UBND xã Chỉ thị cho các cấp, các ngành, 
các cơ sở thôn, xóm và toàn thể nhân dân trong xã thực hiện nghiêm túc một số  
nội dung nhiệm vụ chủ yếu sau:
            1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý 
Mão năm 2023. Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội đình làng Phù Cựu, các lễ 
hội xuân đảm bảo việc vui xuân an toàn, tiết kiệm. Phát động cán bộ nhân dân 
treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trang trí đèn, hoa, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền 
đảm bảo đúng quy định, trang trọng và hợp mỹ quan. Đẩy mạnh việc tổ chức các 
hoạt động Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian... 
góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời giữ gìn, phát huy 
nét đẹp văn hóa, truyền thống của quê hương, đất nước nhân dịp tết đến, xuân 
về. 
           2.Tập trung thực hiện gieo cấy vụ Chiêm xuân năm 2023 hoàn thành 
100% diện tích đúng cơ cấu và trong khung thời vụ tốt nhất. Tiến hành bơm 
nước đổ ải gắn với khâu làm đất kịp thời bảo đảm tiết kiệm nước, lồng ngả 
dược, làm cấy cho trà xuân sớm, chăm sóc và bảo vệ trà mạ dược qua đông, chủ 
động các loại giống lai thuần trong bộ giống để gieo trà mạ sân, mạ khay  phục 
vụ, gieo cấy lúa xuân hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

3. Triển khai kế hoạch thu ngân sách ngay từ đầu năm, đất công điền, đầm 
hồ ao quốc gia công thổ trên địa bàn. Triển khai thực hiện nghị định của chính 
phủ về việc thu lệ phí muôn bài, thu thuế hàng tháng đối với các cá nhân sản 



xuất kinh doanh trên địa bàn xã .Chuẩn bị nguồn ngân sách phục vụ các hoạt 
động xã hội trước, trong và sau tết nguyên đán.

4. Quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính 
sách xã hội. Bảo đảm cho các đối tượng chính sách và nhân dân có đủ điều kiện 
về vật chất, tinh thần vui Tết đón xuân. Chỉ đạo thực hiện bình xét, phân bổ và 
tặng quà cho các đối tượng đúng đủ và kịp thời theo quy định. Sử dụng quỹ 
ngày vì người nghèo, quỹ chữ Thập đỏ trợ cấp cho các trường hợp gặp khó khăn 
đột xuất trong dịp Tết. Cấp uỷ chính quyền, thôn xóm tổ chức chúc tết thăm hỏi 
động viên các gia đình Chính sách.

5. Ban công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện kế hoạch bảo vệ 
ANCT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 
Qúy Mão. Thực hiện nghiêm Chỉ thị, Kế hoạch về quản lý, sử dụng pháo, vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Sử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, kiên quyết 
không để các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông sảy ra trên địa bàn, gắn với giải 
tỏa việc bán hàng nấn chiếm lòng lề đường đặc biệt họp chợ không đúng nơi quy 
định.
         Tăng cường công tác phòng chống dịch covid – 19. Chuẩn bị tốt các khâu, 
các bước quản lý quân số thanh niên đã trúng tuyển NVQS, tổ chức gặp mặt, 
chia tay và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Hoàn thành kế hoạch giao quân 
năm 2023.

6. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện tuyến đường từ đường 396 đến 
cổng chào Văn Hội, Dừng thi công tuyến đường từ cổng chào Văn Hội đến cống 
Trẹm, để tập trung phục vụ tết nguyên đán. Trước tết nguyên đán các tổ vệ sinh 
môi trường phối hợp với các câu lạc bộ phụ nữ và nhân dân ở các khu dân cư 
tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống 
rãnh, thu gom rác thải đúng địa điểm và thời gian quy định . 
        7. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, 
của huyện, nghị quyết của BCH Đảng bộ, của UBND xã về công tác phòng 
chống dịch, bệnh covid – 19.  Trạm y tế xã tham mưu tổ chức kiểm tra và tuyên 
truyền việc sử dụng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn trong ngày tết. Phấn đấu 
nhân dân trong xã vui tết đón xuân trong không khí trong lành, an toàn, bảo vệ 
sức khoẻ nhân dân.

8. Hưởng ứng Tết trồng cây mùa xuân do Bác Hồ phát động đã trở thành 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Sau Tết Nguyên đán tổ chức tốt Lễ 
phát động phong trào trồng cây mùa xuân đời đời ơn Bác, phát động nhân dân 
cải tạo vườn tạp trồng cây lấy gỗ, cây cảnh, cây bóng mát ở các cơ quan và 
đường giao thông góp phần cải tạo môi trường, làm đẹp cảnh quan và mang lại 
giá trị kinh tế cao. 
         Trên đây là Chỉ thị của UBND xã Văn Hội về một số nhiệm vụ trọng tâm 
chủ yếu cần thực hiện trước, trong và sau tết nguyên đán Qúy Mão năm 2023. 



Để nghiêm túc thực hiện chỉ thị này, UBND xã yêu cầu các cấp, các ngành, cán 
bộ Đảng viên, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ thôn, xóm cần gương 
mẫu nêu cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
bằng những giải pháp cụ thể để vận động nhân dân trong xã hưởng ứng thực 
hiện góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 
tiếp tục xây dựng xã Văn Hội ngày một đổi mới và phát triển.

Nơi nhận:
- UBND Huyện                                                        
- Đảng uỷ - TT-HĐND xã
- MTTQ xã,Các ngành đoàn thể
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn
- Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Bá Đông
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