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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

      Cổ Thành, ngày 25  tháng 01  năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí        

Xuân Quý Mão 2023

Thực hiện công văn số 35 /CV- VP ngày 13 tháng 01 năm 2023 về việc tổ 
chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên Đán xuân Quý Mão 2023;

Uỷ ban nhân dân phường báo cáo nội dung tổ chức thực hiện cụ thể như 
sau:

1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
UBND đã ban hành kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự trước Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đảm bảo cho nhân dân vui Tết an toàn, tết 
kiệm, phấn khởi; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực phối 
hợp với lực lượng công an thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm 
bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đã ban hành Kế hoạch về việc tăng 
cường, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ hỗ trợ và pháo, công tác phòng cháy chữa cháy bảo đảm an ninh trật tự 
trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đã ký cam kết thực hiện nghiêm 
túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phối hợp 
tổ chức 22 lượt tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Nghị định số 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ về 
quản lý, sử dụng pháo và công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật 
tự trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Tính từ 14/01/2023 đến ngày 
24/01/2023 tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường ổn định. 
Tai nạn giao thông không xảy ra.

2. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông; kiểm tra các tuyến đường, tuyến phố có đối tượng vi 
phạm lòng, lề đường và thực hiện giải tỏa vi phạm; chỉ đạo các lực lượng hiện 
nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán.

3. Tình hình hàng hóa dịch vụ, giá cả mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết
UBND phường đã phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, Đoàn kiểm tra 

liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, 



hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; trong đó, tập trung vào các 
mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như: Lương thực, thực phẩm, 
bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, đường, dầu thực vật và các 
gói quà Tết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp 
Tết để tiêu thụ hàng giả, hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất 
xứ.Thị trường hàng tiêu dùng dịp giáp tết Nguyên đán diễn ra khá sôi động, 
hàng hóa đa dạng về mẫu mã, chủng loại, không có tình trạng khan hiếm hàng, 
đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Nhìn chung, thị trường, giá cả trước 
Tết nguyên đán trên địa bàn tương đối ổn định.

4. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, 
đồng bào dân tộc

Để làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, 
hộ nghèo trên địa bàn phường đón tết. Trước tết Đảng ủy - UBND- UBMTTQ 
phường Cổ Thành tập chung chỉ đạo vận động các cơ quan, doanh nghiệp trên 
địa bàn ủng hộ, hỗ trợ nguồn kinh phí cùng với địa phương làm tốt công tác 
chăm lo tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, tập chung chỉ đạo các ban 
ngành đoàn thể, trưởng ban công tác mặt trật cơ sở, trưởng khu dân cư rà soát 
các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già 
cô đơn để kịp thời hỗ trợ kinh phí để đảm bảo cho các hộ đón tết đầy đủ và đầm 
ấm. Trong dịp tết nguyên đán năm 2023 đã phát quà cho các đối tượng với tổng 
giá trị: 465.400.000đ cụ thể:

- Quà người có công 222 đối tượng: 355.200.000đ
- Hộ nghèo 36 đối tượng      : 39.700.000đ
- Hộ cận nghèo, khuyết tật ĐBN,
 khó khăn.................141 đối tượng: 70.500.000 đ

   
 5. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh ATTP
Công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm y tế, tổ chức 

thường trực: 24/24. Tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023. xây dựng kế hoạch bảo đảm y tế, tổ chức thường trực trong dịp Tết 
theo đúng quy định (Trạm y tế phường có cán bộ thường trực thường xuyên, liên 
tục sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân giải quyết các khó khăn vướng mắc trong 
việc khám bệnh, chữa bệnh và các vấn đề y tế khác). Tăng cường đảm bảo vệ 
sinh ATTP trên địa bàn; không có tình trạng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, 
hàng không đảm bảo ATTP tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

6. Tình hình tổ chức, quản lý các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội 
trong dịp Tết, công tác thông tin tuyên truyền

Đảng ủy - UBND phường cũng đã chỉ đạo các khu dân cư trang trí khánh 
tiết ở khu dân cư, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn phường thực hiện việc 
treo cờ tổ quốc, vệ sinh môi trường để đón xuân được trang hoàng sạch sẽ. 



Trong dịp tết đã treo 30 băng zôn qua đường, cắm cờ hồng kỳ 180 chiếc, cắm cờ 
chuối 300 chiếc, 95% các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc.

Trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão nhiều KDC như  Tu Ninh, Đồng 

Tâm, Phao Tân đã tổ chức các giải thể thao như bóng chuyền hơi, bóng bàn,… 

Đặc biệt có KDC Đồng Tâm tổ chức giải bóng chuyền hơi mừng Đảng mừng 

Xuân từ ngày 24/01 đến 25/01/2023. Giải có 06 đội bóng với sự tham gia của 

các KDC. Kết thúc giải BTC trao giải cho đội đạt giải nhất, 1 đội giải nhì, 2 đội 

đồng giải ba, 1 giải phong cách.

Trong những ngày vui xuân tình hình an ninh chính trị trong nhân dân 

không có gì nổi cộm, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, lực lượng 

công an phường, ban bảo vệ dân phố, lực lượng dân quân thường trực phối kết 

hợp tuần tra kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra, trên địa bàn không có hiện 

tượng đốt pháo nổ vào đêm giao thừa và các ngày nghỉ tết.

 Đài truyền thanh thường xuyên tiếp sóng và pháp các bản tin mừng Đảng 
mừng xuân, tuyên truyền các văn bản của nhà nước về việc nghiêm cấm sản 
xuất, buôn bán vận chuyển và đốt pháo nổ, an toàn giao thông. 

7. Công tác thực hành tiết kiệm
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, giáo dục, vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, và toàn thể nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí và tiết kiệm chi tiêu trong dịp tết nguyên đán 2023.

Trên đây là báo cáo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và các hoạt 
động trong thời gian nghỉ tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa phường 
Cổ Thành.

Nơi nhận
-Như kính gửi;

-Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mạnh
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