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2. Thực hiện tốt cáe chính sách an sinh xã hội, phục vụ chu đáo
đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dần, nhất là các gia đình
chính sách, hộ nghèo; xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình đón
năm mới và Tết cổ truyền phong phú, trang trọng, tiết kiệm, đáp ứng
nhu cầu vui choi, giải trí lành mạnh của nhân dân
a) Xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tri ân, tặng quà các Bà mẹ
Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, người lao động, sinh
viên không có điều kiện về quê vui Tết với tinh thần đoàn kết, tiết kiệm.
Hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động
theo đúng quy đinh; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân;
phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ đình công, không đế ảnh
hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và an ninh trật tự trên địa bàn.
b) Tăng cường công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền gắn
với các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng, các chủ trương, chính sách của
Đảng và nhà nước; tập trung giới thiệu những thành tựu kinh tế - văn hóa xã hội nổi bật Thảnh phố đã đạt được trong năm 2015, trong giai đoạn 5 năm
(2011 - 2015), đặc biệt là những nỗ lực của nhân dân Thành phố trong sản xuất
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động
chăm lo Tet cho nhân dân; xây dựng các chương trình, chuyên mục mừng Xuân,
mừng Đảng phong phú, sinh động. Tổ chức các đoàn nghệ thuật phục vụ cho
vùng ngoại thành, khu công nghiệp, ký túc xá sinh viên, các vùng căn cứ
kháng chiến, các địa phương kết nghĩa.
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c) Tổ chức tốt các lễ hội, hội chợ, triển lãm, tổ chức các hoạt động
văn hóa, nghệ thuật, thế dục thể thao chào mừng năm mới 2016; trang trí
đường đèn, đường hoa, đường sách đảm bảo mỹ quan, nghệ thuật... tại các
trục đường trung tâm, các khu vui chơi giải trí; tổ chức Hội Hoa Xuân, các
Chợ Hoa Tết ở nội thành và ngoại thành đậm đà bản sắc văn hóa, truyền thống
dân tộc, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự;
không tố chức các lễ, hội quá sớm hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tet.
d) Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và
an ninh thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc (điện thoại, internet, bưu điện...)
thông suốt, đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thành phố.
e) Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định và liên tục,
đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời gian
ế
Tết.
'
"
g) Tổ chức vận động nhân dân tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố,
cơ quan, nhà cửa sạch đẹp; tập trung chỉ đạo tông vệ sinh tại các cửa ngõ ra
vào Thành pho, đảm bảo mỹ quan đô thị. Tố chức chăm sóc các nghĩa trang
liệt sĩ, các nhà bia, các đài tưởng niệm liệt sĩ,... để nhân dân thăm viếng trong
dịp Tết.
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3. Chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá hợp
lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn Thành phố; kiên quyết đấu
tranh chống đầu cơ, buôn lậu, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất
lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
a) Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3
năm 2015 của úy ban nhân dân Thành phố về Ke hoạch thực hiện Chương trình
bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; xây dựng kế
hoạch dự trữ hàng hóa, đảm bảo nguồn hàng hóa phong phú, dồi dào, chất lượng
và giá hợp lý; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện chính sách bán hàng
khuyến mại và tăng cường bán hàng lưu động tại các quận vùng ven, huyện
ngoại thành, công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp...; tố chức kiểm tra,
kiểm soát thị trường ừong những tháng trước, trong và sau Tet; chủ động phối
hợp, trao đổi thông tin với các địa phương bạn tổ chức kết nối doanh nghiệp
nhằm đa dạng hóa nguồn hàng phục vụ Tet cho nhân dân Thành phố và khu vực.
b) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định
của pháp luật về quản lý giá, phí và lệ phí trên địa bàn, đặc biệt lưu ý các
mặt hàng thiết yếu và dịch vụ vận tải phục vụ Tet, không để xảy ra tình trạng
đầu cơ nâng giá, không thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kịp
thời nắm các thông tin biến động về giá, đề xuất ủy ban nhân dân Thành phố
các giải pháp nhằm ổn định thị trường. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi
sản xuất và kinh doanh hàng giả, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phấrn,
hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng; giữ xe quá giá quy định; xử lý
nghiêm các trường hợp và các hành vi gian lận thương mại nhằm bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng.
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c) Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thú y, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩmế Phối hợp các sở - ngành liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi giết mo
trái phép gia súc, gia cầm; vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh,
mang mầm bệnh tại các cửa ngõ vào Thành phô. Tô chức tuyên truyên, hướng
dẫn nhân dân phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh ăn uống, không để xảy ra ngộ độc
thực phẩm; xây dựng phương án kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh
an toàn thực phâm, nhất là tại các bêp ăn tập thê, các đơn vị cung ứng suât ăn
công nghiệp; bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm thực hiện
tốt cồng tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước, trong
và sau Tet,
d) Tổ chức theo dõi sát và báo cáo kịp thời diễn biến thị trường tiền tệ và
hoạt động ngân hàng trên địa bàn; chuẩn bị đủ lượng tiền mặt (vê sô lượng và
cơ cẩu mệnh giá) để đáp ứng nhu cầu chi trả trong dịp Lễ, Tet cuối năm; xử lý
và khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động
thông suốt, liên tục.
4. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao
thông; phòng, chống cháy, nổ; xử lý kiên quyết đối với đối tượng tung tin
thất thiệt gây bất ổn xã hội; tăng cường công tác quản ỉý nhà nước về đô
thị và môi trường
3

a) Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, ưấn áp các loại tội phạm, tệ nạn
xã hội; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tê,
văn hóa quan trọng và các địa điểm tổ chức lễ hội; ngăn chặn và xử lý nghiêm
nạn đua xe trái phép, cờ bạc, mại dâm, ma túy; tập trung xử lý tình trạng lấn
chiếm lòng, lề đường để buôn bán, đậu xe, làm bãi giữ xe trái phép; thực hiện
các biện pháp kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông trên tất cả các tuyến
đường. Tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm văng; năm
tình hình, chủ động phát hiện và tham mưu xử lý giải quyêt kịp thời các mâu
thuẫn, các vụ vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở; tăng cường lực lượng bảo vệ
dân phố, dân phòng tuần tra, canh gác đê nhân dân yên. tâm vui chơi đón Têt.
b) Thực hiện nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng
chiến đấu; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định cấm buôn bán, vận
chuyển, tàng trữ và đốt pháo, công tác phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn
và quản lý các loại vũ khí; phối hợp tổ chức an toàn việc bắn pháo hoa phục vụ
nhân dân Thành phố và giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn.
c) Phối hợp đồng bộ các ngành có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi khi
làm thủ tục hải quan đối với hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, giải phóng hàng
hóa xuất - nhập khẩu kịp thời, nhanh chóng tại các cửa khẩu và tập trung công
tác, phòng chổng buôn lậu, gian lận qua cửa khẩu cảng hàng không, cảng biến,ề..

V
t
a
u
L
.
w
ww

n
v
.
m
a
n
t
e
i

d) Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của
công dân ngay từ khi mới phát sinh, không đỗ công dân khiêu kiện vượt câp,
khiếu nại tụ tập đông người tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn
Thảnh phố trong những ngày Tết. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng tung
tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội.
e) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; tập trung khắc
phục nhanh các tuyển đường hư hỏng; việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hoàn
thiện các công trình cầu đường phải tạm ngung, tái lập mặt đường và giải tỏa
hàng rào che chắn, đảm bảo an toàn trước ngàv 05 tháng 02 năm 2016
(27 tháng 12 âm lịch). Tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ
quan đô thị; thu gom rác, phế thải tại các khu dân cư, đường phố, điểm công
cộng; vận chuyển hết rác trong ngày, lắp đặt thêm thùng rác, nhà vệ sinh công
cộng ở các điểm tập trung đông người và các điểm tổ chức các hoạt động văn
hóa nghệ thuật; riêng tại các chợ, điểm bán hoa kiểng, các tuyến đường cửa ngõ
Thành phố phải kiểm tra, thu dọn trước 22 giò' 00 ngày 07 tháng 02 năm 2016
ẵ
(29 Tết âm lịch).
g) Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất nhằm
ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động
mề tín dị đoan, thu lợi bất chính; quản lý tốt các khu vui chơi, nơi tổ chức các
lễ hội. Tuyên truyền để tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà
dân trong toàn Thành phố treo cờ Tổ quốc trong những ngày nghỉ Tết; tổ chức
bắn pháo hoa phục vụ nhân dân Thành phố trong đêm giao thừa Tet cổ truyền
Bính Thân 2016 chu đáo, an toàn.
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5. Tổ chửc tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 hiệu
quả, tiết kiệm, không tổ chức liên hoan, phô trương hình thức, íãng phí;
không to chức các đoàn đến chúc Tet, tặng hoa, biếu quà cho lãnh đạo các
cấp; không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có ừách nhiệm kiểm tra
xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân
Thành phố khi để xảy ra vi phạm tại các đơn vị trực thuộc.
Ngay khi hết thời gian ựghỉ Tết theo quy định, các sở, ban, ngành,
địa phương, đơn. vị, phải đảm ijỊjảo các hoạt động sản xuất kinh doanh,
công việc, học tập,,.. trở lại bìnhịhường. Các cơ quan báo đài của Thành phố
tập trung thông tin tình hình hoậbđộng của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị;
tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, người lao động những ngày
sau Tet, phê phán những cơ quan, đơn vị vi phạm quy định.
6. Tổ chức thưc hiên
•

•

•

a) Lãnh đạo các sở, ban, ngành, úy ban nhân dân các quận - huyện, các
doanh nghiệp trực thuộc Thành phố theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao,
xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; đồng thời, phân công cán bộ
lãnh đạo trực trong các ngày nghỉ Tet và thường xuyên thông tin báo cáo
kịp thời mọi diễn biến trên địa bàn cho ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể:
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Xây dựng Kế hoạch tổ chức, chăm lo Tết Bính Thân năm 2016,
(kèm số điện thoại liên lạc người phụ trách báo cáo Tet) gửi Văn phòng ủy ban
nhân dân Thành phố trước ngày 10 tháng 12 năm 2015.
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- Thông tin và báo cáo sơ bộ công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động
Tết trước ngày 21 tháng 01 năm 2016 (12 tháng 12 âm lịch).
- Báo cáo tóm tắt tình hình Tết cỏ nhân đinh, đánh giá gửi trước 12 giờ
00 ngày 01 tháng 02 năm 2016 (23 tháng 12 âm lịch).
•
- Báo cáo tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết của địa phương, đơn vị,
có nhân đinh, đánh giá kết quả thực hiện gửi trước 12 giò* 00 ngày 10 tháng
02 năm 2016 (mùng 3 Tết) để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố
và Ban Thường vụ Thành ủy.
Việc gửi báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo nội dung của các cơ quan, đơn
vị là cơ sở quan trọng để đánh giá thi đua công tác tổ chức, chăm lo Tet Bính
Thân và cả năm 2016. Ngoài bản giấy (hoặc fax: 08 3824 6690) gửi về Phòng
Tổng hợp - Ke hoạch, Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị các
đơn vị gửi thông tin, báo cáo qua thư điện tử: Yinhhh.ubnd@tphcm.gov.vn,
anhnt.ubnd@tphcm.gov.vn và tarmn.ubnd@tphcm.gov.vn.
b) Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn
thể Thành phố tăng cường phối hợp để tổ chức đón chào năm mới và phục vụ
Tết Bính Thân năm 2016 thật chu đáo, tiết kiệm, an toànế
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Chỉ thị này được phổ biến đến các Sở - ban - ngành, ủy ban nhân dân
các quận - huyện, các doanh nghiệp trực thuộc đê triên khai thực hiện đạt
kết quả cao nhất./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ "để báo cáo";
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Công Thương; Bộ Tài chính;
- Bộ Công an; Bộ Quốc phòng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- Thường trực UBNDế TP;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Đảng;
- Các đoàn thể Thành phổ;
- Các sở - ban - ngành;
- ủy ban nhàn dân các quận - huyện;
- Doanh nghiệp thuộc UBNDTP;
- Các Báo, Đài Thành phố;
- VPƯB: GPVP; các Phòng CY; THKH (3b);
Trung tâm Côns>ắofTrung tâm tin học;

- LưutVT, (THKH/Tân) XP.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Lê Hoàng Quân
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