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CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 
 

Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 đến với Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân huyện Phong Điền trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện và thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung 

ương. Quán triệt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2013 về tăng cường 

quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; chuẩn bị và tổ chức chu đáo phục vụ nhân 

dân đón Tết cổ truyền theo phương châm “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an 

toàn và tiết kiệm”, tập trung hướng về cơ sở, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều 

được vui Xuân, đón Tết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ 

quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 

các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan thực hiện tốt Chỉ thị số 24/CT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ 

Công Thương và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2013 

và dịp Tết Nguyên đán 2014. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận 

thương mại, thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường… xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm theo quy định. Tham mưu tổ chức khánh thành 03 công trình Mừng Đảng 

- Mừng Xuân: Cầu Lộ Vòng Cung, Giao thông nông thôn tuyến Nguyễn Văn Cừ - 

Rạch Cùng (giai đoạn 1) và chợ Mỹ Khánh. Phối hợp với Điện lực Phong Điền 

cung cấp điện đầy đủ, liên tục đảm bảo yêu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt 

của nhân dân; Thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh trên từng địa 

bàn theo phân cấp quản lý; riêng tại các chợ, điểm bán hàng hóa phục vụ Tết tập 

trung giải quyết thu gom, vệ sinh trước thời điểm đón giao thừa ít nhất 01 (một) 

giờ. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo sản xuất tốt vụ lúa Đông Xuân, chăm sóc rau 

màu, hoa kiểng; khôi phục đàn gia súc, gia cầm, vườn cây ăn trái,… góp phần 

cung ứng nông sản hàng hóa sạch, an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân. Phối hợp với các đơn vị cấp nước có kế hoạch cung ứng đủ nước phục vụ 

nhu cầu sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nước sinh hoạt của nhân dân. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Phối hợp với các ban ngành có 

liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật, xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá…; kiểm soát chi 

ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm và có hiệu quả về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí. Đồng thời, phối hợp Chi Cục thuế huyện triển khai đồng bộ các 
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giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2014, 

hoàn thành thu thuế môn bài trong quý I/2014. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan hướng dẫn và giám sát việc chi trả tiền lương, tiền 

thưởng cho người lao động; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chi trả chế 

độ trợ cấp đến tận tay các đối tượng theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực; 

có kế hoạch quản lý tốt các đối tượng tệ nạn xã hội trên địa bàn. 

5. Phòng Y tế huyện: Phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ vệ sinh an toàn 

thực phẩm; tăng cường y tế dự phòng, chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ cơ số thuốc, 

hóa chất, vật tư phục vụ phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Chỉ đạo các cơ sở y tế 

bố trí đội ngũ cán bộ, bác sĩ trực 24/24, sẵn sàng phương tiện để xử lý kịp thời các 

trường hợp cấp cứu người bệnh. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

huyện: Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí Mừng Đảng - Mừng Xuân 

đảm bảo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn. Tăng cường công tác quản lý 

nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện huyện tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Tết Quân – Dân và 

Lễ hội giao thừa đón chào xuân Giáp Ngọ 2014. 

7. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy huyện: Đẩy mạnh tuyên 

truyền nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ trong nhân dân, nhất là tại các nơi 

công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí của nhân dân, các doanh nghiệp, 

chợ,…; bố trí lực lượng trực tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trực 24/24 

trước, trong và sau Tết. 

8. Công an huyện: Tăng cường tuyên truyền và vận động quần chúng nhân 

dân xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội 

phạm, tập trung chỉ đạo mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; 

phát hiện, đấu tranh làm vô hiệu hóa âm mưu và hoạt động của các thế lực thù 

địch trên địa bàn; giải quyết tốt các điểm nóng và khiếu kiện đông người; bảo vệ 

an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; ngăn chặn và xử lý 

nghiêm các trường hợp đua xe trái phép, cờ bạc, cướp giật và tệ nạn xã hội khác. 

Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận 

chuyển, tàng trữ, nhập khẩu, sử dụng trái phép các loại pháo và kiên quyết không 

để xảy ra đốt pháo trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

9. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với Công an huyện tổ chức tuần 

tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác quản lý các loại 

vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo tổ chức tốt Tết 

Quân - Dân 2014 và bắn pháo hoa tầm ngắn trên tinh thần vui tươi, phấn khởi, an 

toàn và tiết kiệm.  

10. Thanh tra và Thi hành án huyện: Tạm thời ngưng thực hiện các 

quyết định cưỡng chế, giải tỏa để giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư chưa 
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cấp bách, ổn định cuộc sống nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trong những 

ngày cận Tết (trước và sau Tết 15 ngày). 

11. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: Xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết 

Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 theo tinh thần Chỉ thị này, quan tâm đẩy mạnh xã hội 

hóa chăm lo cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo, gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn, người làm công tác ở tổ, ấp, xã, thị trấn. 

Thực hiện việc trang trí cảnh quan đô thị, bố trí cây xanh, hoa kiểng tại các 

trục đường chính, các khu vui chơi giải trí, chỉnh trang các nhà bia, các khu di 

tích,… để nhân dân đến thăm viếng trong dịp tết; phối hợp bố trí các điểm đậu xe, 

mua bán phục vụ Tết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động 

vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp và 

nhân dân dọn dẹp cảnh quan môi trường, treo cờ nước theo hướng dẫn (không 

treo cờ rách, cũ, phai màu) đảm bảo văn minh, mỹ quan, xanh - sạch- đẹp. 

12. Đài Truyền thanh huyện: Tập trung tuyên truyền các sự kiện quan 

trọng của huyện; thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt 

động thăm hỏi, chăm lo các đối tượng chính sách, tình hình an ninh, trật tự an 

toàn xã hội.  

13. Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, thị trấn:  

- Khẩn trương triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và có giải pháp tập 

trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, với quyết tâm cao nhất giành thắng lợi ngay từ 

những ngày đầu năm.  

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng 

cấp vận động các tổ chức, đơn vị, đoàn viên, hội viên,… thăm hỏi, chăm lo các 

gia đình chính sách, các lực lượng vũ trang, hộ nghèo, trẻ mồ côi, người già neo 

đơn…tạo không khí đón Tết đầm ấm, nghĩa tình trên tinh thần truyền thống uống 

nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái. 

- Tổ chức Tết giản dị, đầm ấm tại trụ sở, nơi làm việc; không tổ chức liên 

hoan chiêu đãi tốn kém; không tổ chức đoàn chúc Tết lẫn nhau, dành thời gian 

nghỉ Tết để họp mặt gia đình, thân tộc, nghỉ dưỡng.  

- Không sử dụng tiền ngân sách, tài sản của Nhà nước, tập thể hoặc có 

nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ, nguồn tài trợ, viện trợ,… để thưởng, biếu, 

tặng, cho dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước.  

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm 

và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện nếu để xảy ra vi phạm ở cơ 

quan, đơn vị địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 

14. Chế độ thông tin, báo cáo:  

Ngoài các báo cáo theo quy định, các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình tổ 

chức và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán và dự báo tình hình những ngày 

cận tết, sau tết, gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 
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(Email: phongdien@cantho.gov.vn), cụ thể: Đợt 1: Trước ngày 24 tháng 01 năm 

2014; Đợt 2: Trước 11 giờ ngày 03 tháng 02 năm 2014. Trường hợp đột xuất, các 

đơn vị báo cáo nhanh về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện qua số điện thoại: 0944. 040. 777 (đ/c Ngô Bình Trị - Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND huyện). 

Trên đây là Chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, yêu cầu 

Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện./. 

 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  

- Văn phòng UBND TPCT; 

- TT. Huyện ủy; TT. HĐND&UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Kim Khuyên 
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