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----- 

 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí 

thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương; chuẩn bị các điều kiện đón mừng năm mới 2023, mừng Đảng, vui xuân 

và đón Tết Nguyên đán Quý Mão, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần cùng cả nước 

đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 

2023, mừng Đảng, vui xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 

phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày 

đầu, quý đầu năm 2023. 

2. Sớm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức các hoạt động đón 

Tết Nguyên đán, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong dịp 

Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đoàn 

kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của nhân dân Quảng Bình trong và ngoài 

tỉnh; quan tâm trước hết đến các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó 

khăn, hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai, vùng sâu, vùng xa, 

biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, công nhân, người lao động 

làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, các đối tượng yếu thế...  

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, 

gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh 

hùng; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường 

trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó 

khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

 3. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo các quy định hiện 

hành của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy 
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mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui 

xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị triển khai nhiệm vụ, gặp mặt đầu 

năm, Tết trồng cây… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn 

minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng 

địa phương. 

UBND tỉnh xem xét quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm 

mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm 

an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước. 

4. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức 

đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, cấp xã; nghiêm cấm 

biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội 

khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng 

ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.  

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy 

định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những 

điều đảng viên không được làm. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải 

thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, 

tiết kiệm. 

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, 

địa phương: 

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. 

Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân 

đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, nhất là các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng kịp 

thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành 

vi gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường 

để thu lợi bất chính. Bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ 

nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp Tết. Triển khai các phương án bảo 

đảm an toàn mạng, an ninh thông tin, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; 

cung cấp đủ điện, nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của 

người dân và doanh nghiệp.  

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; bài trừ mê tín dị đoan. Chuẩn 

bị và tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

Làm tốt công tác y tế dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là 

dịch Covid-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ…  

6. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không 

gian mạng. Chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, 

phương án, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; 

bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ 

tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối 

ngoại, văn hoá - xã hội của tỉnh.  
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Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội 

phạm và hành vi vi phạm pháp luật; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông gắn với kiềm chế, kéo giảm tình hình tai nạn giao thông, tai nạn 

cháy, nổ. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu đúng, đầy đủ các quy 

định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo. Thực hiện nghiêm các quy định về 

quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, 

công chức, viên chức, nhân viên trực Tết, xử lý kịp thời, hiệu quả mọi công 

việc, nhất là công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, cấp cứu, điều trị nạn nhân 

tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người. Thực hiện nghiêm chế độ 

thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Khẩn trương bắt tay làm việc, đưa các 

hoạt động trở lại bình thường sau thời gian nghỉ Tết theo quy định. 

7. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - 

xã hội hoàn thành việc tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trước ngày 

10/01/2023 (ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết) để tập 

trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và chăm lo Tết cho nhân 

dân. 

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông và sở, ngành có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về 

những thành quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đạt 

được trong thời gian qua; tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân, chăm lo Tết cho người nghèo; nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong 

phòng, chống các loại dịch bệnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các quy định về an toàn giao thông, pháo và vật 

liệu nổ; chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá ta của các thế 

lực thù địch và đối tượng xấu, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù 

địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.  

9. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

các ban Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ 

thị này cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chỉ thị được phổ biến đến nhân dân.  
 

Nơi nhận:            
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,                      

- Văn phòng Trung ương Đảng,     (để b/c)                                                               

- Vụ ĐP I, Vụ Tổng hợp, VPTW, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,  

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn,  

- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Báo QB, Đài Phát thanh và Truyền hình QB,  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Vũ Đại Thắng 
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- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu VPTU.  
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