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BÁO CÁO
Tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Qúy Mão năm 2023

Thực hiện Công văn số 45/UBND-VP ngày 13/01/2023 của UBND huyện 
về việc tổ chức và báo cáo tình hình trong dịp Tết Qúy Mão năm 2023. UBND 
xã Bình Lãng báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết trên địa bàn xã như sau:

1. Sản xuất nông nghiệp
Chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền nhân dân chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh cây vụ Đông cuối vụ. Đồng thời làm đất chuẩn bị gieo trồng 
cây rau mầu vụ Xuân Hè. Bơm nước phục vụ cây rau mầu, gieo mạ trà muộn và 
tưới dưỡng các trà mạ. Điều tiết nước vào các diện tích triều, tiến hành bơm 
nước đổ ải cho diện tích đồng.

Tổ chức phát động đánh bắt chuột đầu vụ, toàn xã đánh bắt được 360 con 
chuột.

2. Thị trường hàng hóa, dịch vụ, các mặt hàng thiết yếu
Nhìn chung tình hình giá cả một số loại hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn 

ổn định. Tăng cường công tác kiểm tra nên không có sự đầu cơ, tích trữ hàng 
hóa gây tăng giá trong dịp tết Qúy Mão năm 2023. 

3. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. UBND xã chỉ 

đạo Công an xã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra, mật phục, tấn công các loại 
tội phạm, tuyên truyền, vận động người dân không đốt pháo và các loại đồ chơi 
nguy hiểm trong dịp tết, tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và trực 
24/24, trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo đúng quy định. Không có tình trạng đốt 
pháo nổ trong dịp Tết. Trong dịp Tết, trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ việc liên quan 
đến giao thông.

4. Công tác an sinh xã hội.
Công tác chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, các đối tượng Bảo trợ 

xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm. Nhiều phần quà Tết của các cấp và 
các tổ chức, đơn vị được xã cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, với tổng số 715 
suất quà, số tiền là 324.250.000 đồng và 120kg gạo. 

5. Công tác Văn hóa, thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức dọn vệ sinh, môi trường đường 

làng, ngõ xóm, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng mừng xuân Nhâm Dần.  
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UBND xã đã chỉ đạo cắt dán: 08 băng zôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng 
xuân treo tại trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa thôn, trường học và các điểm công 
cộng.

Các hoạt động lễ hội, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 115 cụ, từ 70 tuổi trở lên 
trên địa bàn xã được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, ý nghĩa.

6.  Công tác Y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm 
Tổ chức trực Trạm Y tế nghiêm túc, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân 

trên địa bàn. UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan kết hợp với Trạm y 
tế xã tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm kinh doanh sản 
xuất và chế biến thực phẩm trên địa bàn. Nhìn chung qua kiểm tra các cửa hàng 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Trên địa bàn xã không có vụ việc ngộ độc thực phẩm.

Tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. 
Trên đây là báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Qúy Mão 

năm 2023 của UBND xã Bình Lãng./.

Nơi nhận:
- UBND Huyện;
- Đảng uỷ- HĐND;
- Các ban ngành liên quan;                                                                       
- Lưu: VP.                                                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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