
                           Kính gửi: 
 - Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 5277/LĐTBXH-VP ngày 21/12/2022 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã 
hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; UBND 
tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố
-  Chỉ đạo các phòng, ban liên quan thuộc cấp huyện và UBND các xã, 

phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy 
truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có 
điều kiện vui xuân, đón Tết.

- Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối 
tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Tập trung rà soát, nắm tình hình đời 
sống của các đối tượng chính sách người có công với cách mạng, người nghèo, 
đối tượng bảo trợ xã hội, người dân ở vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, 
đồng bào ở khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động 
làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất,… để quan tâm, chăm lo, kịp 
thời hỗ trợ phù hợp hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định, tuyệt 
đối không để bất cứ người dân nào thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023.

- Tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt, trẻ em tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm tất cả trẻ 
em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm; tăng cường công tác phòng, chống tai 
nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, 
phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới trong dịp Tết.

- Vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo 
Tết cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, 
bảo đảm ai cũng có Tết; tổ chức các hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn và 
tiết kiệm. 
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- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức Đoàn đến từng nhà để thăm hỏi, động 
viên, tặng quà đối với người có công và gia đình chính sách người có công bảo 
đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết 
Nguyên đán một cách chu đáo, trang trọng, đúng đối tượng, đúng chế độ, công 
khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính 
sách. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mời người có công hoặc gia đình 
chính sách người có công tập trung đến trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt thôn, 
khối phố để nhận quà; chủ động, phối hợp tổ chức các hoạt động tu bổ, chăm 
sóc, trang trí, dọn vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ (Nghĩa trang liệt sĩ, Đài 
tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ) tại địa phương tạo 
không khí trang nghiêm, thẩm mỹ phục vụ các đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng 
bộ, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; thân nhân, gia đình 
liệt sĩ đến dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ trong dịp Tết.

- Tổ chức tuyên truyền trực quan tại các công trình ghi công liệt sĩ với các 
khẩu hiệu như sau: "Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ!", 
"Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”!".

- Chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư, thi công thực hiện cải tạo, nâng cấp nghĩa 
trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn huyện, thị xã, thành 
phố năm 2022 theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công 
trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026 khẩn 
trương dọn dẹp vệ sinh, tạo cảnh quan sạch đẹp, thuận lợi cho việc thăm viếng 
hương trong dịp Tết.

2. Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể 
- Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo 
thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết.

- Quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc 
làm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, kinh 
doanh. Thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng 
kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán. Chỉ đạo các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức cho nhà giáo, học sinh, sinh viên đón Tết an 
toàn, đầy đủ. 

- Tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ 
sinh lao động, bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng 
và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ 
chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chủ động xây dựng 
các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong 
dịp Tết.

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các Sở, 
Ban, ngành liên quan và UBND huyện Hiệp Đức theo dõi, kiểm tra, quản lý chặt 
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chẽ tình hình hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, đảm bảo thực 
hiện đúng chế độ đối với cán bộ, học viên trong dịp Tết; tuyệt đối không để xảy 
ra tình trạng học viên gây kích động, bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật 
chất, gây mất ổn định tình hình chính trị, xã hội tại địa phương trong dịp Tết; 
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch 
COVID-19. 

Phân công cán bộ đầu mối cập nhật số liệu hàng ngày trong thời gian nghỉ 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và tổng hợp, báo cáo tình hình an sinh xã hội 
trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết gửi Bộ LĐ-TB&XH theo quy định./.

(Công văn số 5277/LĐTBXH-VP ngày 21/12/2022 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội được gửi qua trục liên thông văn bản điện tử của tỉnh)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực TU, TT HĐND; 
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn
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