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Thực hiện Công văn số 3315-CV/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của 

Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 19-

CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. Tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân và đón 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình với tinh 

thần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm gắn với các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); qua đó tạo khí thế 

phấn khởi, cỗ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị  quyết đại hội đảng bộ các cấp, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

2. Xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh 

và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức và người lao động trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi 

người đều được vui Xuân, đón Tết. Quan tâm các gia đình chính sách, người có 

hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công chức, viên chức, người lao động; công nhân, 

người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là người bị mất việc làm… đảm bảo kịp 

thời, đúng đối tượng. 

Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt 

Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị 

làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.  
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3. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 

công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định; lưu ý việc tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, vui xuân, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng 

thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống, Tết trồng cây... phải đảm bảo thiết thực, an 

toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và phù hợp với truyền thống văn hóa 

của dân tộc, thuần phong mỹ tục.  

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện 

nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình 

thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội nếu được phân công; không tham gia các hoạt động mê 

tín dị đoan; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các 

hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu 

cấp ủy phải thực sự nêu gương trong vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm. 

4. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là các đồng chí cán bộ chủ chốt, 

người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực sự phát huy tính tiền phong, 

gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 ngay từ đầu năm và 

thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nghiêm túc quán triệt và tổ 

chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của 

Ban Bí thư và Công văn số 3315-CV/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về 

Ban Thường vụ Đảng ủy khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối). 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

(Đảng ủy Khối gửi kèm Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư) 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

Trần Văn Bắc 
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