UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dic 1p - Ttr do - Hnh phüc

So: CLICT-UBND

Minh Long, ngày '( tháng 01 náin 2019

CIII TH!
V vic tang cithng cong tác quãn 1, diu hành và ti chfrc các hot dng
trên dja bàn huyn trong dp Têt Nguyen dan K H9i - nàm 2019
Thrc hin Chi thi. so 02/CT-UBND ngày 11/01/2019 cüa Chü tjch TJBND
tinh Quâng Ngãi ye vic tang cu'è'ng cong tác quân 1, diêu hành nhärn bInh on giá
cá th tru'è'ng, darn bào trt tir an toàn xã hi trên dia bàn tinh trong dp Tt
Hgi - närn 2019.
Nguyen dan
D chun b chu dáo các diu kin cho nhân dan trên dja bàn huyn don Tt
Nguyen dan K Hgi- näm 2019 vui tuai, lành rnnh, an toàn, tiêt kim. Chü tjch
UBND huyn yêu cau Thu truO'ng các co' quan, dan vj, UBND các xa th\rc hin
nghiêm tiic Chi thi so 21 -CT/TW ngày 21/12/2012 cüa B an BI thu khóa XI ye vic
day rnnh thirc hành tiêt kiêm, chông lang phi; Chi thi so 34/CT-TTg ngày
28/12/2018 cüa Thu tuOng ChInh phü ye tang cuè'ng các bin pháp dam bão don
Têt Nguyen dan K Hgi - näm 2019; trong do tp trung thirc hin các nhim v11
sau:
1. Bão dam cung frng nguôn hang hóa phong phil, dM dào; kim tra,
kiêm soát thj trithng, bInh On giá cã nhàm dáp frng nhu câu tiêu dñng cüa
nhân dan trtr&c, trong và sau Têt:
a. P/thng Kin/i ti và Hçi ttng 1zuyn chü trl, phi liçrp vó'i các co' quail,
do'n vj lien quan và UBND các xã:
- Thrc hin vic giám sat thi truO'ng, có bin pháp dam bào ngun hang nht
là the mt hang tiêu dung thiêt yêu; dam bào các mt hang luu thông trên dja bàn
huyn dam bào không biên dng ye giá cà so vói thi gian tnrâc Têt; khOng d
xày ra tInh trng thiêu hang, gom hang gay dâu co lam sot giá ânh hu&ng den di
sOng ngui dan, den trt tr, an toàn xã hi trong djp Têt Nguyen dan.
- Phi hpp vi các 1irc lu'gng chirc näng t chirc kirn tra dnh ki và dt xut
tti các cüa hang tp hóa, các co' s kinh doanh dich vi an uông, co' sO' nâu ruçm
thu công, các tiêu thuo'ng kinh doanh tti các chg nhu: Chg trung tam xà Long
Hip và Chg trung tarn cirn xà Long Son nham kiem tra, kiêrn soát thi truO'ng,
chông buOn lãu, gian ln thuong mi, san xuât và kinh doanh hang già, kern chat
lugng, hang không To xuât xir..., phát hin và xi1 1 nghiêm các truO'ng hçp vi
phm theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Thrc hin các giài pháp d bao darn cung ug din phic vii nhu cu san
xuât và tieu dung, nhât là trong dip l, Têt Nguyen dan; tang cuOng cOng tác thông
tin, tuyen truyên ye sr ding din an toàn, tiêt kirn và hiu qua; chü trçng cong the
phOng chOng chay, nO ti các nai cOng cong, dông nguO'i, khu yui choi, giai tn.

b. Plibng Tài Chin/i - Klhoçxch, Clii Cic thu Klio bic Nhà niró'c huyn:
Co trách nhirn triên khai thrc hin nghiêm tüc, cO hiu qua cong tác quãn 1, diêu
hành vâ bIith on giá trong dip Têt Nguyen dan K Hçi - näm 2019 theo Chi th so
06/CT-BTC ngày 24/12/20 18 cüa B trmng B Tài chInE.
c. Ngân hang Nông ngliip và Plidi tritii nông tl,ôn huyçn: To diu kin
thun 19'i cho các to chirc, các nhân vay vOn day manh san xuât, kinh doanh, bâo
dam cung ñ'ng hang hóa, djch v trong dip Têt Nguyen dan; bão dam hot dng an
toàn, thông suôt cüa h thông may rut tiOn ATM, không die xây ra tInE trng thiêu
tiên, hêt tiên tai các tram ATM.
2. Thii'c hin tot các hot dng van hóa, van ngh,vui cho'i, giãi trI Va
bão dam an sinh xä hi, chàm 10 chu dáo dè'i song vt chat, tinh than cho các
tang lrp nhân dan:
a. P/iàng Lao d3ng - Tlurong bin!, vaxã /i5i, Dan 43c huyn huyn: Thrc
hin và huóng dn UBND các xà thçrc hin day dü, kp thai các chê do, chInh sách
an sinh xà hi; chinhtrang, v sinh sch s Nghia trang 1it s. To chiirc tOt viêc
thàm hôi, vn ding ye vt chat và tinh than cho các gia dlnh chInE sách, tré em có
hoàn canE dc bit, h nghèo, h cn nghèo, dOng bào dan tc thiêu sO, ngui có
hoàn canE dc bit khó khän, ngui già neo dan, lang thang, co nEO dê moi ngithi
déu duac vui Xuân dión Têt dam am.
b. Các co' quan, ctcrn vj, UBND cdc xã, cdc H3i doàn thphtJi hçrp vói các
to

c!uc chInh trj - xã li3i huyii: Vn dng, khuyên khIch các doanh nghip, to

chuc, cá nEân cüng tharn gia ho trp' cho nguO'i nghèo, ngu'i dan vüng sau, vüng
xa.
c. Phông Y te huyn: Co trách nhim t chirc các doàn kim tra d quàn 1
giá thuc cha bnE và các dich vii y tê trên da bàn huyên; dam bào khám, chüa
bnh theo dung quy djnE cüa Nlhà nuc. Kiêm soát chat chë cong tác v sinE an
toàn thrc phm, phông chOng djch bnE; hn chê tOi da tinE trng ng dc thirc
phm trong dp Tel, dam bao an toàn sue khOe cho nEân dan.
d. Plzbng Van hóa - Thông tin huyn: Xây dçrng chuang trInh ci th,
hung dn tO chuc các hot dng van hóa, van ngh, the diic the thao mrng Dàng,
mü'ng xuân, to chüc các diem vui cho'i lath mnh, phu hgp vi phong tklc, tp
quan và diêu kin cüa dja phuang, ngän chn kjp thO!i các bieu hin tieu crc, me tI
di doan..
e. Dai truyn thanh và p/thE lçii truyn 1,1,i!z huyn: Phát song các chuang
trInh phát thanE, truyên hinli có ni dung dic sac, dia dng, phong phü, dm dà ban
sac dan tc d phic vi nhân dan trong dp Tet; dông thO'i qua dió phát các chuang
trInh ye an toàn giao thông die nâng cao nhn thü'c, thirc cho nguäi dan khi tham
gia giao thông, darn bào nhan dan don Têt an toàn, hnE phüc.

j Phàng Nông ngh4p va phát triln hông thôn huyn: Tang cuè'ng kim
tra, giám sat cOng tác thüy igi, dam bão nguOn nuâc, ngun phân bón, ging cay
trOng, vt nuOi kp thai dáp ü'ng nhu câu san xut cho vii DOng Xuân nãm 2019;
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phM hcrp xi'r 1 các truà'ng hop van chuyên, buôn ban, git m gia sue trái phép,
mang mârn bnh, nhiêm bnh...
g. Plthng Tài nguyen và Môi tru'àng !1uyn. Huóng dan các da phuong to
chre "Têt trOng cay di di nh on Bac Ho". Chi dto thirc hin tOt cOng tác v
sinh rnOi truô'ng, thu gorn rae thai, phê thai tii các khu dan Cu', no'i cOng cong, cO
kê hoch bô sung them các thiing rae ô' các diem tp trung dông nguô'i, các dja
diem to chirc các hot dng van hóa ngh thuat, dam bão m quan trong djp Têt.
h. Plibng Kinli ti và Ha tang huyn:
- CM do TO Cong ich theo dOi, sa ch'a kM có sr c xày ra ti du'èg din
chiêu sang trung tarn huyn nhàrn không de xày ra hu' hông dOt xuât ành hu'ó'ng
den chiêu sang trong dp Têt, chi dao bO phn quàn 1,2 diên dO thi thuc hiên bat
sang tat ca các bong din duè'ng trên dja bàn trung tarn huyn bat dâu tü' ngây
20/01/2019 (nhàm ngày 15/12/2018 Am lich) den hêt ngày 19/02/2019 (nhàm ngày
15/01/2019 Am if ch) nhãrn phiie vii chiêu sang cho ngu'i dan du'gc darn bào an
toàn giao thông cüng nhu cânh quan dO th truc, trong và sau Têt Nguyen dan.
- Chi dao To thu gorn rae thai ti chiire thu gom rae trên da bàn trung huyn
dam báo vO sinh mOi tru'ng phic vii nguO'i dan dpn dp nhà eüa du?mg lang ngO
xóm du'ce sach dçp phc vi djp Têt Nguyen dan K Hcci 2019.
3. Bão dam trot ti an toàn xã hi; chông buôn ban, dot pháo no; bão
dam trt ti an toàn giao thông:
a. Gong an, 7 quali Quân sr huyii: Phi hop vth CáC co quan don v,
UBMTTQ Vit Narn huyn và các HOi doàn the xây dirng phu'ong an darn báo an
ninh, trât tr, an toàn xa hOi, khOng de xay ra tInh trang mat On djnli, bat ng.
b. COng an huyn: Tang cu'Ong cac dt cao dirn tn cOng các loai tOi
pharn, giài quyêt cac t nan xã hOi; bô tn Fyc lugng tuan tra, kiêm soát, có bin
pháp ngän ngüa tOi pham; ngän chn, xñ' 1 nan trOrn cap, dua Xe, co' bac dOt pháo
nO.. .Xir l nghiem các hành vi san xuât, buôn ban, 4n chuyên, tan trü vU khI, 4t
lieu nO; tang cu'ô'ng kiêrn tra cOng tác phông chOng cháy, no; chU dng cOng tác
cru nan, cñ'u hO khi xày ra cac tInh huOng khan cap, phc tap. Tang cuO'ng cOng
tac tuan tra, kiêrn soát trt tir an toàn giao thOng, khOng dê xay ra các vi tai nan
nghiêrn tr9ng, chet nguô'i trong dp Tt.
c. P/thng Kin/i tê và Hçi tang /luyn: Tang cung cOng tac quàn 1 Nhà
nuO'c ye xây drng; rà soát các tuyen dung huyn và khu vrc trung tarn, sU'a chU'a
nhU'ng hu hông (neu co); quét vOi, soil, sU'a eac câu, h thông e9e tieu, bien báo...,
dam bào nhan dan di 'ai an toan trong djp Tet; tp trung xr 1 cac hành vi lan
chiern lông, ie duO'ng lam noi ti tap, buOn ban, lam bài giU' xc trai phép.
d. Gác co' quali, cto'n vj, các t cliá'c tren djii bàn huyn: Theo chrc nang,
nhirn vv thrc hin có hiOu qua cong tác bâo dam tr@ t\I an toàn giao thông trong
dp Tét Nguyen dáil K Hqi theo chi 40 tai COng van so 42/LJBND-KTTH ngày
16/01/2019 cUa ChU tieh UBND huyn ye thirc hin các bin phap bào dam trt tir
ATGT và v sinE rnOi truô'ng trong dp Tt Nguyen dan K Hgi narn 2019.
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4. To chirc tong kêt cong tác nám 2018, triên khai nhim viii nãm 2019
vó'i tinh than tiêt kim, không phô trtro'ng, hInh thfrc; nghiêm cam sir di1ing
cong qu5 dê to chuc lien hoan, qui cap: Thu truô'ng các co quan, don v, doanh
nghip và UBND các xä thirc hin:
- To chiirc tong kêt cong tác nàm 2018, triên khai nhim vii närn 2019 vó'i
tinh than tiêt kiem, khOng phô tru'ong, hInh thirc. Triên khai t1c hin hiu qua
Nghj quyt s Ngh quyêt sO 42/NQ-HDND ngày 26/12/2018 cña Hi dông than
dan huyn v nhirn vi phát trin kinh tê - xa hi näm 2019; Quyêt djnh so
02/QD-UBND ngày 10/01/2019 cüa UBNID huyn ye vic Ban hành rnt sO nhim
vu, giái pháp chü yêu chi do, diêu hành phát triên kinh tê - xã hi närn 2019 và
tp trung khäc phiic thit hi sau mua lii.
- Nghirn cam vic 1ci dung 1 Têt d to chrc lien hoan, an ung lang phi và
tuyt dôi không sr diing tiên, tài san cong trái quy djnli và can b cong chirc
không sir ding xe cOng di lê hi va không di lê hi trong giY hàrth chInh; khOng to
chrc di thärn và tang qua cho cap trên; kliOng to chtrc don tiêp các co quail, don vj
den thäm, tang qua ti co quan, don vj rnInh và phái quail trit cho can b, Cong
chrc, viên chute trong don v không biêu qua, không nhân qua biêu.
- Chap hànla nghiêm kSr 1ut lao dng, b trI lrc luçmg thumg xuyên ti co
quan, don vj trong nhUng ngày nghi Têt de báo v tài san và kjp thi xur 1 thông
tin cong vu, chu dông xây dung kê hoach true Tet tai don vi de dam bao hoat dông
dugc thông suôt trong djp Têt Nguyen dan. Ngay sau k nghi Tet khân truo'ng tp
trung giái quyêt cOng vic, khOng dê ehm tr ánh hu&ng den hieu qua cOng viêc,
hott dng kinh danh va giao dch cüa Nhân dan.
To chute L chào c dâu närn, treo c To quc trong nhcrng ngày nghi Têt;
huy dng toàn the can b, cOng chiirc, viên churc vá nhân dan v sinh mOi truO'ng
tai các true duo'ng, khu dan cu, noi cong cong, dam báo môi truO'ng xanh - sach dçp trong dp Têt; tuyên truyên, vn dng can b, cOng chiurc và nhân dan don Têt
vui tuoi, lth mnh, tiêt kirn, an toàn
5. Ye chê do báo cáo:
a) Các plthng, ban, do'n vj, t chi'rc và UBND các xâ: Theo chute nãng,
nhim vi duçic giao tOng hp'p, báo cáo tInh hInh truóc trong vâ sau Têt Nguyen
dan K Hçi- 2019; báo cáo gui ye UBN]J huyn (qua Van phông HDND & UBND
huyn) trithc 9h00 ngày 07/02/2019 (Muing 3 Tét) và gCri file mm van bàn theo
da chi email: ubndhuyenminhlonggrnail.corn. DOi vi nhü'ng din bin không
bInh thuông xày ra phài báo cáo ngay d lath do UBND huyn có bin pháp chi
dto, xur l kp thoi.
b. Van phàng HDND& UBND huyn: Trên eo so' báo cáo cUa các co quan,
don v và UBND các xà tOng hçp, tharn mini UBND huyn báo cáo tmnh hInh
truc, trong và sau Tt gui UBNID tinE (qua Van phông UBND tinh) truó'c 9h00
ngay 08/02/2019 (Miing 4 Tét) va gui bàn rnêm qua email:
trnsangquangngai .gov.vn.
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6. D nghj UBMTTQ Vi@ Nam huyn và các Hi doàn the huyn: Tang
cithng phôi hgp giárn sat dê to chc phic vi Têt Nguyen dan K Hi vui tuoi,
hnh phüc, lành mnh, tiêt kirn.
Yêu cu Thu trung các phông, ban ca quan, doàn th lien quan, U ban
nhân dan các xä, các to chirc, doanh nghip trên dja bàn huyn nghiêrn tue tO chute
triCn khai thuc hiên Ciii thi này./.
T\/oi n/ian:

CHU TICH

- UBND tinh (Báo cáo);
- TT. HU, HDND;
- CT, các PCT;
- UBMTTQVN huyn, các Hi doàn th;
- Thii truó'ng các co quan, don vi;
- UBND các x;
- Lu'u VP.
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