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ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH VĨNH LONG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     -------------------                           
 Số : 20 /2003/CT.UB                   TX.Vĩnh Long, ngày 19     tháng 12 năm 2003

CHỈ THỊ
V/v tổ chức đón Tết Nguyên Đán Giáp Thân 2004


Để tổ chức đón Tết Giáp Thân 2004 được vui tươi, an toàn, đoàn kết và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong dịp đón năm mới và dấy lên phong trào toàn dân thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1/. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành, địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết tiết kiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động. Nghiêm cấm dùng công quỹ để biếu xén, quà cáp trong dịp Tết, tổng kết, bảo đảm thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành về việc thưởng cuối năm. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết đúng quy định của Nhà nước ( từ ngày 21/01/2004 đến hết ngày 26/01/2004; 06 ngày, trong đó có 01 ngày nghỉ bù thứ bảy 24/01/2004 ), thực hiện tốt việc trực lãnh đạo, trực cơ quan trong các ngày nghỉ Tết. Hướng dẫn các hộ nhân dân treo cờ nước từ ngày 20/01/2004 - 26/01/2004, tổ chức thực hiện tốt vệ sinh cơ quan, nơi công cộng, làm sạch đường phố, khu dân cư, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp khắp mọi nơi. 

Từ ngày 23 đến 28 tháng chạp âm lịch (tức từ ngày 14/01/2004 - 19/01/2004 không tổ chức tổng kết, họp cơ quan, dành thời gian này thăm viếng gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, gia đình nuôi chứa cán bộ của cơ quan, đơn vị trước đây.

2/. Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể cùng cấp và nhân dân tu sửa, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ, thăm viếng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái để giúp đỡ các gia đình nghèo, nhất là các gia đình nghèo vùng lũ, người già không nơi nương tưa, trẻ em mồ côi lang thang để mọi người đều được vui Tết. Nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 406/CT.TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.  

3/.  Sở thương mại - Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức niêm yết giá cả hàng hóa và theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa để có chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, đáp ứng yêu cầu của nhân dân trong dịp Tết.

Lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra các địa bàn có khả năng sản xuất, tàng trữ pháo trái phép, kiểm tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất , lưu thông hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng không đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh, gây nguy hiểm đến sức khỏe nhân dân, nhất là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm.

4/. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ để nhân dân vui Tết. Tích cực phòng chống tội phạm và ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội. Tổ chức tuần tra thường xuyên trên các trục lộ giao thông, xử lý nghiêm  các trường hợp vi phạm Luật Giao thông để giảm tai nạn giao thông. Sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

5/. Sở Văn hóa - Thông tin, sở Thể dục - Thể thao phối hợp với các Đoàn thể có kế hoạch hướng dẫn nhân dân tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, tổ chức các điểm biểu diễn văn nghệ, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian nhằm thu hút thanh thiếu niên vào sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh. Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình xây dựng các chuyên mục, chương trình phong phú hấp dẫn phù hợp với tập quán của dân tộc, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, phát huy thành tích đã giành được trong năm 2003. 

Ngoài ra, Ngành Văn hóa - Thông tin phối hợp với các ngành chức năng có kế hoạch sửa soạn trang trí các cửa hàng, khu vui chơi giải trí công cộng, các tháp Anten.

Hội Thân nhân Kiều bào có kế hoạch gặp gỡ kiều bào về thăm quê hương trong dịp Tết; tuyên truyền chính sách đại đoàn kết dân tộc, giáo dục ý thức cách mạng, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, động viên họ góp phần xây dựng quê hương.

6/. Ngành Y tế tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh và điều trị bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Các bệnh viện phải giải quyết kịp thời các ca cấp cứu  trong dịp Tết.

7/. Sau Tết các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công tác, sản xuất và học tập, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2004 ngay từ  đầu năm. Khắc phục tình trạng vui Tết kéo dài.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã có kế hoạch chỉ đạo, thực hiện chỉ thị này trong ngành và trên địa bàn quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Báo cáo kịp thời khi có diễn biến bất thường xảy ra.

Đến ngày 27 / 01 / 2004 ( mùng 6 Tết ) các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh tình hình tổ chức Tết của  ngành, địa phương để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ ./.

Nơi nhận :                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh                                                       CHỦ TỊCH 
- VP.Chính phủ                                                                
- CT.UBND các huyện, thị xã
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh
- Các ban Đảng, Đoàn thể
- Viện KSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh				      Đã ký	
- Các doanh nghiệp NN.
- Các khối NC       					
- Lưu: 3.1.2						       Trương Văn Sáu

