
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06 /CT-UBND Cái Răng, ngày  31 tháng 12 năm 2019 
 

CHỈ THỊ 

Tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc tổ chức Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 

Canh Tý năm 2020; 

 Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động đón mừng năm mới Tết Dương lịch và 

Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tạo khí thế thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 gắn với tổng kết 15 năm thực hiện Nghị 

quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về xây dựng và phát triển 

thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và tổ 

chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan ban, ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc 

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về 

đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 

tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 

10 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết 

năm 2020, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Canh 

Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; văn bản chỉ đạo từ các Bộ, 

ngành Trung ương và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tăng 

cường các biện pháp bảo đảm đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó cần tập trung 

một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các phường: 

- Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại 

Công văn số 3899/UBND-KT ngày 17 tháng 12 năm 2019 về việc bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ 

hội xuân 2020 trên địa bàn thành phố và Công văn số 5003/VPUB-NC ngày 16 

tháng 12 năm 2019 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không sử dụng ngân sách nhà 

nước, phương tiện, tài sản công để tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà, nhận quà 
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không đúng quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

nghiêm túc Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp 

hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các 

ngành, cơ quan, đơn vị và giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phân công 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực Tết để theo dõi tình hình; 

đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có 

trách nhiệm kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước 

Ủy ban nhân dân quận nếu để xảy ra vi phạm ở đơn vị trực thuộc.  

- Phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan, đoàn thể quận dành thời gian và 

kinh phí thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là đối với người có hoàn 

cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các 

lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong những ngày Tết… 

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về UBND quận; ngay sau 

kỳ nghỉ Tết tập trung xử lý công việc, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến 

hoạt động chung. 
 

2.  Giao Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận: 

 - Phối hợp với các ban ngành, Ủy ban mặt trận tổ quốc, đoàn thể quận rà 

soát, thống kê danh sách, tổ chức thăm hỏi, thực hiện các hoạt động đảm bảo an 

sinh và phúc lợi xã hội cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, các Anh 

Hùng lực lượng vũ trang, các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, 

các gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, gia đình gặp khó khăn, 

nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ.  

- Phối hợp Liên đoàn Lao động quận, Quận đoàn, UBND các phường tổ 

chức theo dõi, giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, 

kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh 

doanh và đảm bảo trật tự, an toàn lao động trong hoạt động của doanh nghiệp; 

chủ động xây dựng các giải pháp ; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

3. Giao Trưởng phòng Kinh tế quận chủ trì, phối hợp các ngành có liên 

quan và UBND các phường thực hiện một số nội dung sau: 

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động bình ổn thị trường giá cả, bảo đảm cân 

đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ; theo dõi diễn biến thị trường, cung cầu hàng 

hóa nhất là đảm bảo nhu cầu về thịt heo và các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu 

dùng đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết; báo cáo kịp thời các biến 

động giá và đề xuất Ủy ban nhân dân quận các giải pháp nhằm ổn định thị 

trường.  

- Phối hợp Đội Quản lý thị trường số 5, Công an quận tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát thị trường nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp và người dân, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và 

hàng kém chất lượng trước trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tham 

mưu UBND xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, gian lận 

thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây 

tăng giá đột biến. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động ở các chợ, ổn định trật 

tự trong buôn bán kinh doanh, sắp xếp các ngành hàng theo đúng vị trí, tạo điều 

kiện các hộ ổn định kinh doanh, chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, đảm bảo 

tốt việc cung ứng xăng dầu; vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thời gian trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

- Phối hợp với Điện lực Cái Răng kiểm soát chặt việc cung ứng điện, có 

phương án dự phòng bảo đảm cung cấp đủ điện cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và sinh hoạt của Nhân dân trong dịp Tết; tăng cường thông tin về sử dụng 

điện an toàn, tiết kiệm; quan tâm công tác phòng chống cháy nổ do chập điện tại 

các nơi công cộng, chợ, khu công nghiệp, khu dân cư. 

- Tuyên truyền vận động nông dân thực hiện đúng quy định về sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn 

nông dân chăm sóc lúa, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn quận. Phối 

hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát các lò giết mổ gia súc, gia cầm 

nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi lưu 

thông sản phẩm gia súc, gia cầm trên thị trường. 

4. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận: phối hợp với các đơn 

vị có liên quan, UBND các phường xây dựng chương trình tổ chức tốt công tác 

tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động vui chơi giải 

trí phục vụ nhân dân Mừng Xuân Canh Tý 2020 thiết thực, tiết kiệm, phù hợp 

với văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán của địa phương, dân tộc trên địa 

bàn. Tăng cường kiểm tra việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 

trong dịp Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện, 

hoạt động thu lợi bất chính. 

5. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận 

xây dựng chương trình phát thanh phong phú, đa dạng, phù hợp với truyền thống 

dân tộc và gắn chặt các sự kiện lịch sử, chính trị của thành phố, quận; thường 

xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời tình hình trật tự an toàn xã hội, các 

hoạt động Tết trên địa bàn quận. 

6. Giao Công an quận: 

- 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, đấu tranh chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung mở các đợt cao điểm triệt phá các băng nhóm, 

các loại tội phạm, giải quyết tốt các điểm nóng; kịp thời phát hiện, xử lý âm 

mưu hoạt động của thế lực thù địch. Bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện bảo vệ 

an toàn tuyệt đối trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và các điểm tổ chức sự 

kiện, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.  

- Tăng cường phòng, chống, xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái 

phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ. 

- Tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khắc phục tình trạng ùn tắc, 

nhất là Trạm BOT, nút giao IC3, IC4; tăng cường tuần tra, kiểm soát, hạn chế 
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thấp nhất tai nạn giao thông, bố trí lực lượng giải quyết nhanh không để ùn tắc 

giao thông nhất là trong giờ cao điểm, ngày cận Tết; đồng thời, tập trung xử lý 

tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, đậu xe trái phép. 

- Phối hợp các ban, ngành quận tăng cường công tác tuyên truyền nâng 

cao ý thức phòng, chống cháy nổ trong Nhân dân; kiểm tra, kiểm sát công tác 

phòng cháy, chữa cháy ở nơi công cộng, khu vui chơi, khu dân cư, doanh 

nghiệp, chợ, siêu thị,…bố trí trực 24/24 trong suốt những ngày trước, trong và 

sau Tết. 

7. Giao Ban chỉ huy Quân sự quận phối hợp với Công an  quận và  UBND 

các phường tổ chức lực lượng thường trực và các biện pháp nắm chắc tình hình, 

tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự trên địa bàn; tuần tra canh gác, bảo vệ các 

mục tiêu trọng yếu và kiểm tra công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trong cơ 

quan, doanh nghiệp, kịp thời ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ. Phối 

hợp với các ban ngành, đoàn thể quận và các địa phương tổ chức thăm hỏi, động 

viên gia đình có thanh niên nhập ngũ năm 2020. 

8. Giao Trưởng phòng Y tế quận,  Giám đốc Trung tâm Y tế quận 

- Chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ phòng, chống 

dịch bệnh; phân công các Y, Bác sĩ trực thường xuyên tại các Bệnh viện, Trung 

tâm Y tế quận, Trạm y tế các phường để kịp thời xử lý các trường hợp đột xuất, 

hoặc bệnh cấp cứu nếu có xảy ra trong những ngày Tết. Tăng cường công tác 

tuyên truyền, giáo dục và triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bệnh và 

ngộ độc thực phẩm; chủ động trong công tác y tế dự phòng, bảo đảm chất lượng 

giá thuốc, giá dịch vụ y tế. 

- Phối hợp các đơn vị thực hiện kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực 

phẩm; tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, chế biến thực phẩm, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, xử lý 

nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định 

pháp luật. 

9. Giao Trưởng phòng Quản lý đô thị quận: 

- Phối hợp cơ quan liên quan chỉnh trang các tuyến đường trọng điểm, 

thực hiện sửa chữa và dặm vá, nâng cấp đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân 

trong dịp Tết Nguyên đán; đối với việc duy tu, sửa chữa công trình cầu, đường, 

thoát nước phải tạm ngưng, tái lập mặt đường, giải tỏa hàng rào che chắn tạm 

thời, đảm bảo an toàn trước Tết Nguyên đán 07 ngày. 

- Triển khai thiết kế, lắp đặt hệ thống đèn hoa trang trí Tết Nguyên đán 

2020, trang trí cầu Cái Răng, đường Phạm Hùng, trụ sở Quận ủy, UBND quận, 

đường Võ Nguyên Giáp (đoạn giáp cầu Hưng Lợi)… phải đảm bảo kịp tiến độ 

đề ra. 

10. Giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận phối hợp đơn vị 

thu gom rác giải quyết tốt việc thu gom, vận chuyển và vệ sinh rác thải; riêng tại 
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các chợ, điểm mua bán hàng hóa phục vụ Tết tập trung, phải tổ chức vệ sinh 

trước thời điểm giao thừa ít nhất 01 (một) giờ. 

11. Giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận phối hợp với các đơn 

vị có liên quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và niêm yết giá, bán 

hàng theo giá niêm yết, tạo sự ổn định, lành mạnh của thị trường và phục vụ tốt 

đời sống của nhân dân trong dịp Tết. Kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách 

đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. 

12. Giao Trưởng phòng Nội vụ quận tăng cường công tác kiểm tra công 

vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của 

các cơ quan, đơn vị nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; 

tham mưu UBND quận xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, 

viên chức không thực hiện tốt nhiệm vụ, giảm hiệu quả làm việc. 

13. Chi cục Thuế quận thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 

18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng 

cường công tác thu thuế năm 2020; đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra 

chống thất thu, gian lận thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế. 

14. Yêu cầu ngành Bưu điện, Điện lực, các đơn vị cấp nước (Công ty Cổ 

phần Cấp nước Cái Răng, Chi nhánh Cấp nước Cái Răng và các Trạm nước sạch 

– Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn) và UBND các phường 

có kế hoạch bảo đảm về thông tin liên lạc, điện ánh sáng, điện sinh hoạt, nước 

sinh hoạt đủ nhu cầu để nhân dân sử dụng trong dịp Tết, kịp thời xử lý các sự cố 

xảy ra mọi lúc, mọi nơi. 

15. Ủy ban nhân dân các phường chủ động phối hợp với các ban ngành 

quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo Chỉ thị này phù hợp tình hình 

thực tế tại địa phương đảm bảo công tác trật tự an toàn xã hội. Thực hiện vệ sinh 

môi trường, dọn dẹp đường phố, cơ quan sạch đẹp nhất là vệ sinh tại các chợ, 

từng khu vực, các khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn mình quản lý để nhân 

dân đến thăm viếng trong dịp Tết. 

16. Chế độ thông tin, báo cáo: 

- Ngoài các nội dung, yêu cầu theo quy định, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thực hiện báo cáo về tình hình tổ chức, triển khai, phục vụ Tết Nguyên 

đán và dự báo những ngày cận Tết, sau Tết gửi Văn phòng HĐND và UBND 

quận Cái Răng (theo đường công văn hoặc qua hộp thư điện tử: 

vpubndqcairang@cantho.gov.vn), cụ thể:  

- Đợt 1: trước 09 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2020 (nhằm 16/12 Âm 

lịch) báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 

Chỉ thị và tình hình thị trường cung cầu, giá cả hàng hóa, công tác chuẩn bị tổ 

chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại cơ quan, đơn vị.  

- Đợt 2: trước 09 giờ, ngày 29 tháng 01 năm 2020 (nhằm Mùng 05 Tết) 

báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.  

mailto:vpubndqcairang@cantho.gov.vn
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Trường hợp đột xuất, các cơ quan, địa phương báo cáo trực tiếp đến lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân quận hoặc Văn phòng HĐND và UBND quận, qua số điện 

thoại 0292.3913514 hoặc 0292.3847155 để được giải quyết kịp thời, hiệu quả.  

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, 

đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân các phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Thành ủy; HĐND thành phố;  

- UBND thành phố; 

- TT. QU, HĐND quận; 

- Chủ tịch và các PCT. UBND quận; 

- Các ban, ngành, đoàn thể quận;  

- UBND các phường; 

- Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ; 

- Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng; 

- Chi nhánh Cấp nước Cái Răng; 

- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn; 

- Cổng Thông tin điện tử quận;  

- Lưu: VT.MCA 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Tâm 
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