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BÁO CÁO 

Tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện 

(Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 23/01/2023) 

 

Thực hiện Công văn số 79/UBND-KTTH ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023, UBND huyện báo cáo tình hình (từ ngày 16/01/2023 đến ngày 

23/01/2023) như sau: 

I. Công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện 

1. Về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết 

UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BCÐ ngày 20/12/2022 của 

Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm 

ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho 

các cơ quan đơn vị và địa phương triển khai thực hiện. 

2. Tình hình thị trường, cung-cầu và kiểm soát giá cả hàng hóa trong 

dịp tết  

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Kon 

Rẫy (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 huyện) xây dựng Kế hoạch số 03/KH-

BCĐ  ngày 09/12/2022 của UBND huyện về tổ chức cao điểm đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Đã tổ chức kiểm tra tại các địa phương: xã Tân 

Lập (6 cơ sở), Đăk Ruồng (8 cơ sở), thị trấn Đăk Rve (7 cơ sở), xã Đăk Pne (4 

cơ sở) và xã Đăk Tơ Lung (5 cơ sở), xã Đăk Kôi (4 cơ sở). 

3. Công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành công văn số 

1577/UBND-VX ngày 28/12/2022 về việc triển khai công tác an sinh xã hội dịp 

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

3.1. Công tác rà soát hỗ trợ gạo tết, gạo giáp hạt cho Nhân dân 

- Tổng số gạo đề nghị hỗ trợ: 44.670 kg, trong đó:  

+ Nhu cầu cần hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2023 là: 420 hộ với 1.476 nhân 

khẩu, với nhu cầu gạo 22.140 kg. 

+ Nhu cầu cần hỗ trợ thiếu đói giáp hạt năm 2023 là: 390 hộ với 1.482 

nhân khẩu, với nhu cầu gạo 22.530 kg. 

3.2. Công tác tặng quà Tết cho các đối tượng 
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- Quà Trung ương: Quà của Chủ tịch nước chúc tết người có công: 263 

suất với tổng số tiền là 79.500.000 đồng. 

- Quà của cơ quan, ban ngành của tỉnh: Tổng số 101 suất, tổng số tiền 

147.650.000 đồng, cụ thể: 

+ Quà từ ngân sách cấp tỉnh chúc tết người có công: 10 suất, trị giá 

1.500.000 đồng/1 suất quà (trong đó hiện vật trị giá 500.000 đồng, tiền mặt 

1.000.000 đồng) với tổng số tiền là 15.000.000 đồng. 

+ Liên đoàn lao động tỉnh tặng 160 suất, mỗi suất 500.000 đồng với tổng số 

tiền 80.000.000 đồng. 

+ Sở Lao động - TB&XH tỉnh tặng 11 suất quà cho người cao tuổi thọ 90 

tuổi, mỗi suất trị giá 1.150.000 đồng với tổng số tiền 12.650.000 đồng. 

+ BIDV tỉnh Kon Tum tặng 30 suất quà cho hộ nghèo với tổng số tiền 

15.000.000 đồng. 

+ Hội bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh tặng 50 suất quà 

cho trẻ em, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 25.000.000 

đồng. 

- Quà của huyện: Tổng số 669 suất, tổng số tiền 260.660.000 đồng1. 

3.3. Công tác thăm và tổng hợp danh sách hỗ trợ đối tượng hộ nghèo 

và hộ cận nghèo: Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện cấp tiền hỗ trợ cho 

1.257 hộ nghèo và 915 hộ cận nghèo, tổng số tiền: 1.028.700.000 đồng trên địa 

bàn 7/7 xã, thị trấn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Mức hỗ trợ: 

Hộ nghèo 600.000 đồng/hộ và hộ cận nghèo 300.000 đồng/hộ. 

3.4. Quà của các xã, thị trấn: Tổng số 48 suất, với số tiền 10.150.000 

đồng, cụ thể: 

- Xã Tân Lập tặng 18 suất quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn xã trị 

giá 1 suất/200.000 đồng (nguồn từ ngân sách xã), tổng số tiền 3.600.000 đồng. 

- Xã Đăk Pne tặng 09 suất quà cho đối tượng chính sách, già làng và người 

có uy tín trên địa bàn xã trị giá 1 suất/250.000 đồng, với tổng số tiền 2.250.000 

đồng (nguồn từ ngân sách xã). 

                                           
(2) Phòng Lao động-TB&XH huyên 263 đối tượng, mỗi suất 320.000 đồng (gồm hiện vật trị giá 170.000 

đồng, tiền mặt 150.000 đồng), với tổng số tiền 84,160 triệu đồng; Phòng Dân tộc tặng 58 suất, mỗi suất 500.000 

đồng tổng số tiền 29 triệu đồng; Phòng Nội vụ tặng 45 suất, mỗi suất 600.000 đồng (trong đó bằng hiện vật 300.000 

đồng suất, tiền mặt 300.000 đồng), tổng số tiền 27 triệu đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em huyện tặng 49 suất quà cho trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất 200.000 đồng (bằng tiền mặt) và 02 suất quà (bằng hiện vật) tặng 

cơ sở Vinh Sơn 4, tổng số tiền 10,8 triệu đồng;Liên đoàn lao động huyện tặng 11 suất quà cho đoàn viên, người lao 

động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng, tổng số tiền 5,5 triệu đồng; Hội LHPN huyện tặng 23 suất 

quà cho Hội viên nghèo, khó khăn, mỗi suất 200.000 đồng, tổng số tiền 4,6 triệu đồng; Công an huyện tặng 90 

suất cho hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền là 70 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp 

huyện tặng 74 xuất quà mỗi xuất 400.000đ cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đăk 

Kôi và thị trấn Đăk Rve (với tổng số tiền 29.600.000đ). 
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- Xã Đăk Kôi tặng 11 suất cho đối tương chính sách trị giá 1 suất là 

300.000 đồng (trong đó tiền mặt 200.000 đồng, quà 100.000 đồng) tổng tiền 

3.300.000  đồng (nguồn từ ngân sách xã). 

- Thị trấn Đăk Rve tặng 10 suất quà cho đối tương chính sách với tổng tiền 

1.000.000 đồng (nguồn từ ngân sách xã). 

4. Vấn đề lương thưởng Tết cho người lao động ở các lĩnh vực: UBND 

huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. 

5. Việc đảm bảo giao thông đi lại; thông tin liên lạc; tổ chức các hoạt 

động vui chơi trong dịp tết 

  - Về đảm bảo giao thông đi lại: Ban ATGT huyện, UBND huyện đã tập 

trung chỉ đạo Công an huyện và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, thực hiện các mặt công tác quản lý nhà 

nước về trật tự ATGT trên địa bàn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường bộ, chú ý các hành vi vi 

phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: Vi phạm các quy định về nồng 

độ cồn; không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe lạng lách, đánh võng; điều khiển 

phương tiện đi không đúng phần đường; tránh, vượt không đúng quy định... 

  UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tổ chức thực hiện tốt các Kế 

hoạch chuyên đề; đồng thời đề nghị Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 

giao thông làm tốt công tác tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực trật tự ATGT, phối hợp Công an xã, thị trấn tổ chức tăng cường công tác 

TTKS, xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về 

nồng độ cồn, ma túy; xe không đảm bảo điều kiện lưu hành; không có giấy phép 

lái xe... Tập trung TTKS tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa kết hợp công 

tác tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, phát hồ sơ học lái xe miễn phí 

cho người đồng bào dân tộc thiểu số. 

  Đến 07 giờ ngày 23/01/2023, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao 

thông. 

- Tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp tết: UBND huyện đã chỉ đạo 

các đơn vị chuyên môn xây dựng văn bản triển khai chào xuân Quý Mão năm 

2023: Tổ chức Chương trình văn nghệ "Mừng đảng, Mừng xuân" Quý Mão năm 

2023"; Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2023). 

UBND huyện đã ban hành văn bản số 1538/UBND-VX ngày 20/12/2023 

về việc nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công 

chức năm 2023; Công văn số 33/UBND-VX ngày 10/01/2023 về tuyên truyền, 

kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I năm 2023. 

6. Việc thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng và 

Nhà nước 

UBND huyện đã chỉ đạo quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn huyện nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo dưới mọi hình 
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thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy 

định… 

7. Việc hoạt động ra quân xây dựng nông thôn mới và sản xuất đầu 

năm 

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 về 

ra quân đầu xuân Quý Mão năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn huyện Kon Rẫy, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho 

các đơn vị, địa phương; tổ chức buổi Lễ ra quân xây dựng NTM cấp huyện vào 

lúc 8 giờ, thứ ba, ngày 31/01/2023 tại thôn 4 (Kon Mong Tu), xã Đăk Tơ Lung. 

8. Việc tổ chức ứng trực tại cơ quan, đơn vị  trong dịp tết 

UBND huyện đã chỉ đạo, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện tổ chức công tác trực và phân công trực cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong 

dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Qua kiểm tra, các đơn vị trên địa bàn 

huyện đảm bảo thời gian, số người và thành phần trực. 

9.  Việc  công  tác  quản  lý,  bảo  vệ  rừng: Tính đến 7h00’ ngày 

23/01/2023 trên địa bàn huyện không phát hiện vụ việc vi phạm Luật bảo vệ và 

phát triển rừng, không có vụ cháy rừng nào xảy ra.  

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về tình hình trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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