
UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:      /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hải Dương, ngày 25tháng  01 năm 2023

BÁO CÁO 
Tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện Công văn số67/UBND-VP ngày 09/01/2023của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý 
Mão 2023, UBND thành phố Hải Dương báo cáo những nội dung sau:

1. Tình hình phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Dịch bệnh COVID-19:  Số ca F0 phát sinh: 0.
Dịch bệnh sốt xuất huyết: Số ca Sốt xuất huyêt phát sinh: 0.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trung tâm Y tế thành phố Hải 

Dương và Trạm Y tế 25 phường, xã trực 24/24 và không có cấp cứu ca tai nạn 
thương tích nào xảy ra.

2. Công tác chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân
2.1. Công tác Người có công với cách mạng
Thực hiện chi đúng, đủ, kịp thời tận tay đối tượng:
- Trợ cấp tháng 01/2023  cho 4.475  đối tượng Người có công, số tiền hơn 

8.100.000.000 đồng;
- Thực hiện thăm hỏi tặng quà, chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh tới 

người có công đảm bảo đầy đủ, kịp thời, cụ thể:
+ Chuyển quà của Chủ tịch nước: 6.085 suất, số tiền 1.858.500.000 đồng
+ Chuyển quà của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh: 6.307 suất, 

số tiền 5.045.600.000 đồng.
+ Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN thành phố đi thăm và tặng 516 

suất quà, trị giá trên 361.000.000 đồng cho các gia đình chính sách tiêu biểu, gia 
đình có chiến sĩ công tác tại biên giới, hải đảo và một số cơ quan, đơn vị.

2.2. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội
Giao Phòng LĐ, TB & XH chuyển quà tới 1.107 hộ cận nghèo, mỗi suất 

200.000 đồng, tổng cộng 221.400.000 đồng; 2.230 đối tượng đang hưởng trợ 
cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, mỗi suất 200.000 đồng, tổng cộng 446.000.000 
đồng; trợ giúp 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hội, đoàn thể 
của thành phố với tổng số tiền là 200.000.000 đồng: Người mù, Da cam, Người 
cao tuổi, Cựu Thanh niên xung phong, Cựu tù Phú Quốc, Liên đoàn Lao động 
để tặng quà cho hội viên.
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Giao Phòng LĐ, TB & XH triển khai hướng dẫn, chuyển khung, giấy 
mừng thọ, quà và tiền chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; chỉ đạo UBND các 
phường, xã tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm Quý Mão cụ thể:

+ Chuyển quà cho người 70,75 tuổi: 3.156 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 
300.000 đồng, tổng số tiền 946.800.000 đồng.

+ Chuyển quà cho người 80, 85 tuổi: 1.248 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 
350.000 đồng, tổng số tiền 436.800.000 đồng.

+ Chuyển quà cho người 90 tuổi: 334 suất quà bằng hiện vật (túi quà  trị giá 
150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt), tổng số tiền 217.000.000 đồng.

+ Chuyển quà cho người 95 tuổi: 160 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 
650.000 đồng, tổng số tiền 104.000.000 đồng.

+ Chuyển quà cho người tròn 100 tuổi: 34 suất quà bằng hiện vật (5m vải 
lụa, tương đương 600.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt), tổng số tiền 
44.200.000 đồng.

+ Chuyển quà cho người từ 101-104 tuổi: 74 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 
1.000.000 đồng, tổng số tiền 74.000.000 đồng

+ Chuyển quà cho người từ 105-109 tuổi: 05 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 
1.500.000 đồng, mỗi suất 7.500.000 đồng

Hỗ trợ các thôn, khu dân cư để tổ chức chúc thọ, mừng thọ dịp tết Nguyên đán 
năm 2023 cho người cao tuổi, mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/ thôn, khu dân cư, tổng 
số tiền 209.000.000 đồng.

2.3. Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tặng 125 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tổng cộng số tiền là 

62.500.000 đồng  (500.000đ/suất).
3. Tình hình thị trường và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm 
3. 1. Tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường trước Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023
Giá cả hàng hóa các loại mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn thành 

phố tương đối ổn định, chưa có dấu hiệu tăng nhanh, chủng loại hàng hóa phong 
phú ; đến những ngày cận Tết giá các loại rau, củ quả có xu hướng tăng mạnh.

Khả năng cung ứng, tổng trị giá hàng phục vụ Tết tại các siêu thị, các 
doanh nghiệp, nhà phân phối lớn trên địa thành phố sẵn sàng cung ứng hàng hóa 
phục vụ nhân dân. Các Siêu thị BigC, Siêu thị Intimex … hệ thống cửa hàng tiện 
ích Vinmart + , hệ thống cửa hàng tự chọn chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp 
Tết.Hàng hóa trên địa bàn thành phố tương đối ổn định nên đảm bảo số lượng, 
chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

Hàng hóa phục vụ dịp Tết năm nay khá dồi dào, các doanh nghiệp đã chủ 
động xây dựng nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trên nhu cầu tiêu thụ hàng 
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năm và sức mua hiện tại, nguồn cung đối với  nhóm hàng bình ổn tăng từ 10-
30% so với cùng kỳ năm ngoái.

3.2.Về công tác kiểm tra, xử lý hàng kém chất lượng,hàng giả và gian lận 
thương mại

Thực hiện Quyết định số 6447/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 
thành phố về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận 
thương mại; Đoàn Kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 21 cơ sở kinh 
doanh bia rượu, bánh kẹo, đường sữa, thuốc lá trên địa bàn thành phố. Kếtquả: 
Các cơ sở kinh doanh cơ bản thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Hàng hóa bày bán có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tại thời 
điểm kiểm tra, không phát hiện hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng 
cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

3.3. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm: 
Không xảy ra ca ngộ độc thực phẩm.
4. Tình hình an ninh, Tình hình an ninh
4.1. Tình hình an ninh
Tình hình An ninh trên địa bàn ổn định, hoạt động vui Tết đón xuân Quý 

Mão năm 2023 của nhân dân diễn ra bình thường, ổn định, không xảy ra việc tập 
trung đông người khiếu kiện tại các trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền; không xảy 
ra các vấn đề phức tạp liên quan đến công tác an ninh quốc gia.

Hoạt động của các tôn giáo diễn ra thuần túy, tại các chùa, đình, đền trên 
địa bàn tổ chức các hoạt động cho nhân dân đến du xuân, xin lộc đầu năm.

4.2. Tình hình trật tự an toàn xã hội
Tình hình phạm pháp hình sự: Trong 07 ngày Tết Nguyên đán tiếp nhận 02 

vụ phạm pháp hình sự (tăng 02 vụ so với 07 ngày Tết nguyên đán năm 2022). 
Thiệt hại tài sản khoảng 200 nghìn đồng. Cụ thể: Cố ý gây thương tích: 01 vụ; 
Cướp tài sản: 01 vụ. Đã điều tra làm rõ 02 vụ phạm pháp hình sự, gồm 02 đối 
tượng. Thu hồi tài sản trị giá 200 nghìn đồng. Cụ thể: 01 vụ Cố ý gây thương 
tích, 01 đối tượng; 01 vụ Cướp tài sản, 01 đối tượng. Ngoài ra, tiếp nhận 02 vụ 
phạm pháp hình sự xảy ra từ kỳ trước. Thiệt hại tài sản khoảng 4 triệu đồng. Cụ 
thể: Trộm cắp tài sản: 01 vụ; Cố ý gây thương tích: 01 vụ. Đã điều tra làm rõ 01 
vụ phạm pháp hình sự. Thu hồi tài sản trị giá 4 triệu đồng. Cụ thể: 01 vụ Trộm 
cắp tài sản, 01 đối tượng.

Tai nạn xã hội: 01 người chết do bệnh lý.
Tai nạn giao thông: Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 01 vụ 

so với 07 ngày Tết nguyên đán năm 2022). Hậu quả, 02 người bị thương (giảm 
04 người bị thương); 02 phương tiện hư hỏng.

Cháy, nổ: Không xảy ra.
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Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội: XPHC 02 vụ về môi 
trường, gồm 02 đối tượng; 01 vụ đánh bạc, gồm 05 đối tượng, thu giữ tang vật 
và 2,62 triệu đồng; 01 vụ xâm hại thân thể người khác, gồm 02 đối tượng.

5. Việc tổ chức mừng Đảng mừng xuân
5.1. Công tác chỉ đạo
UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 450/ KH-UBND ngày 30/12/2022 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân 
Quý Mão năm 2023. Kết quả cụ thể:

* Công tác tuyên truyền
Xây dựng Kế hoạch tổ chức băn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán; phối hợp 

với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyền, tuyền hình trực tiếp chương 
trình văn nghệ, bắn pháo hoa tại đêm giao thừa; phối hợp với Báo Hải Dương 
tuyên truyền công tác tuyên truyền nhân dịp Tết Nguyên đán.

Thay nội dung tuyên truyền tại 2 khẩu hiệu ở cầu vượt BigC.
Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thay nội dung tuyên truyền tại 04 bảng quảng 

cáo đứng độc lập trong nội thành; bảng quảng cáo tấm vừa ở vỉa hè đường Bạch 
Đằng, đường gom Quốc lộ 5 và pano hộp đèn ở dải phân cách (tuyến: Ngô 
Quyền, Thanh Niên, Trần Hưng Đạo).

Xã hội hóa 400 pano, khẩu hiệu tuyên truyền chuyển tới 25 phường, xã.
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn 25 phường, xã thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền, chấn chỉnh quảng 
cáo, xử lý quảng cáo rác trên địa bàn.

* Công tác Quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự
UBND thành phố ban hành Công văn số 180/UBND-VHTT ngày 

21/01/2022 về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023.
Số Lễ hội diễn ra trong tháng Giêng: 34 
Việc thực hiện tạm dừng Lễ hội trong tháng Giêng: Không
Kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền công tác tổ chức lễ hội cho 34 cơ sở tín 

ngưỡng, tôn giáo tổ chức Lễ hội mùa xuân  năm 2023 (Trong tháng Giêng) theo 
các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; của tỉnh, thành phố gắn với 
các trò chơi dân gian.

- Các hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán 
đảm bảo quy định, an toàn. 

* Việc tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT mừng Đảng, mừng Xuân
Giao Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn các phường, xã và các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tế của mỗi đơn vị để tổ chức 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. 
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* Công tác quản lý các dịch vụ văn hoá, thể thao
Yêu cầu UBND các phường, xã tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp 

hành trong hoạt động của các dịch vụ văn hoá, thể thao việc hoạt động Karaoke, 
mát xa, quán bar, quán game internet, rạp chiếu phim và các dịch vụ khác theo 
quy định. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp Công an thành phố tiến 
hành kiểm tra đối với 38 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao.

5.2. Kết quả thực hiện của các đơn vị
* Đài Phát thanh thành phố 
Xây dựng Kế hoạch số 06/KH – ĐPT ngày 01/12/2022 về tuyên truyền các 

hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 với các nhiệm vụ đã được 
giao trong Kế hoạch của UBND thành phố.

Thực hiện 01 phóng sự truyền hình, 6 tin, bài mừng Đảng, mừng Xuân phát 
trên trang Thành Đông ngày mới, trên các màn hình Led. Thực hiện 02 chương 
trình văn nghệ với 12 bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ Mùa xuân đất nước. Biên 
tập, viết 31 tin, bài, phát 298 lượttrên hệ thống phát thanh thành phố.

Xây dựng 03 chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân trên hệ thống 
phát thanh, 04 chương trình văn nghệ trên các màn hình Led.

Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố; các hoạt 
động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, công tác đảm bảo an sinh xã hội  
và không khí đón Xuân trên địa bàn thành phố trên hệ thống Đài phát thanh 
thành phố và màn hình Led.

Truyền hình trực tiếp chương trình văn nghẹ, bắn pháo hoa đem giao thừa 
trên trang “Thành Đồng Ngày mới”.

* Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thành phố
Trang trí, thay mới cụm Pano tuyên truyền, pano tấm lớn tại các cửa ô ra 

vào thành phố thuộc phường Thạch Khôi, phường Nam Đồng, phường Tứ Minh, 
xã Liên Hồng.

Trang trí thay mặt hộp đèn trên một số tuyến phố: Hồng Quang, Nguyễn  
Lương Bằng, Ngô Quyền, Thanh Niên, Trần Hưng Đạo và các mặt biển tuyên 
truyền trục đường Hoàng Hoa Thám.

In mới 30 băng zôn 02 mặt có nội dung tuyên truyền.Treo 150 băng zôn 02 
mặt tại các trục đường chính của thành phố: Hồng Quang, đại lộ Hồ Chí Minh, 
Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Trần Hưng Đạo (Đoạn từ vòng 
xuyến đường thanh niên đến lối rẽ cầu Phú Lương), Bạch Đằng, Phạm Ngũ Lão, 
Chương Dương, Thanh Niên (Từ Quốc lộ 5 đến cầu giao cắt đường Chương 
Dương), Trường Chinh, Ngô Quyền, Tuệ Tĩnh, Quang Trung. 

Cắm 1.600 hồng kỳ trên các tuyến đường: Bạch Đằng, khu vực Đài liệt sỹ 
thành phố, cầu Hồng Quang, cầu đường Thanh Niên giao cắt với đường Chương 
Dương, đường Hồng Quang, đường Nguyễn Lương Bằng, Trần Hưng Đạo 
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(Đoạn từ vòng xuyến đường Thanh Niên đến lối rẽ cầu Phú Lương), Thanh 
Niên; các vòng xuyến: ngã 4 Sở Tài nguyên và Môi trường, ngã 5 Tổng hợp, ngã 
4 Hải Tân, cổng khu đô thị Ecoriver, vòng xuyến giao cắt Quốc lộ 5 và đường 
Nguyễn Lương Bằng, vòng xuyến nút giao 52m – 62m, vòng xuyến nút giao ngã 
tư Cầu Cất, vòng xuyến nút giao xã Liên Hồng...

Tổ chức tuyên truyền lưu động 96 lượt trên các tuyến phố về mừng Đảng, 
mừng Xuân. 

* UBND các phường, xã
Tổ chức tiếp âm Đài phát thanh thành phố theo đúng quy định đồng thời 

viết 837 tin, bài tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 
2022, phương hướng nhiệm vụ 2023; tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm 
dịp tết, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, 
sử dụng pháo; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, 
tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, công tác 
đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố trên hệ thống truyền thanh 
phường, xã và thôn, khu dân cư với 3.128 lượt.

Chỉ đạo các thôn, khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
tổ chức trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu, cắm cờ hồng kỳ với tổng số 685 
pano, 2.108 khẩu hiệu, 6.872 hồng kỳ, 24.587 m cờ dây, 35 phướn tại các trụ sở, 
điểm công cộng; Tỷ lệ treo cờ Tổ quốc đạt trên 98,5 %.

Một số phường, xã đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT 
trước, trong Tết Nguyên đán, như phường Thạch Khôi, xã An Thượng,... 

Trên đây là Báo cáotình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên 
địa bàn của UBND thành phố Hải Dương./.

Nơi nhận:
-UBND tỉnh;
-TT Thành ủy;
- TT HĐND Tp;
- LĐ UBND Tp;
- Lãnh đạo và CVVP;
-Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Phúc
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