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CHỈ THỊ
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____________________________

Năm mới 2009 và Xuân Kỷ Sửu đến trong điều kiện Đảng bộ và nhân dân thành
phố chúng ta đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng
năm 2008. Trong tình hình thành phố cùng với cả nước khắc phục với vấn đề lạm
phát, thị trường trong và ngoài nước có nhiều biến động lớn; giá tiêu dùng, nguyên,
nhiên vật liệu cho sản xuất tăng ở mức cao, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hiệu
quả sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng với những vấn đề xã hội bức xúc
mới nảy sinh; với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành và
của toàn dân, thành phố đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh
vực hoạt động.
Để tổ chức đón Tết Kỷ Sửu năm 2009 vui tươi, an toàn và tiết kiệm, tạo không
khí phấn khởi và quyết tâm để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã
hội năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận,
huyện, theo chức năng nhiệm vụ triển khai kế hoạch cụ thể phục vụ Tết trên địa bàn,
đảm bảo cho nhân dân đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt quan
tâm chu đáo đến các gia đình chính sách; các hộ nghèo, khó khăn; các hộ dân cư vừa
mới giải toả di dời chưa ổn định cuộc sống, đảm bảo mọi gia đình đều được đón xuân
vui Tết.
2. Sở Công thương: - Có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức lực
lượng hàng hoá đủ đáp ứng nhu cầu thị trường Tết; bám sát chỉ đạo của Bộ Công
Thương, khi được hỗ trợ vốn để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, phải khẩn trương báo
cáo UBND thành phố và có kế hoạch triển khai thực hiện. Đặc biệt, phải bảo đảm đủ
hàng hoá thiết yếu phục vụ đồng bào các xã miền núi thuộc huyện Hoà Vang; phối
hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tổ chức nắm tình hình diễn biến thị
trường, trong đó tập trung nắm chắc diễn biến về giá cả các mặt hàng thiết yếu để kịp
thời phát hiện việc đầu cơ, tạo tình trạng khan hiếm giả tạo; kiểm tra việc niêm yết giá
và bán theo giá niêm yết. Tổ chức tốt Hội chợ Xuân theo kế hoạch để phục vụ nhân
dân mua sắm trong dịp Tết.
- Chủ trì, phối hợp với các Cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Quyết
định số 9572/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của Chủ tịch UBND thành phố về việc
thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân
thành phố Đà Nẵng và các phương án chỉ đạo của Ban chỉ đạo 127TW - Bộ Công
thương về tăng cường một số biện pháp chống hàng giả, hàng kém chất lượng; gian

lận thương mại và kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp cuối năm 2008 - Tết
Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
3. Các ngành Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, Công an, Bộ đội biên
phòng… phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của
Trung ương và địa phương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước,
trong và sau Tết Kỷ Sửu 2009; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi
đầu cơ tích trữ, nâng giá, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém phẩm chất;
chống buôn lậu và gian lận thương mại nhất là hàng lương thực, thực phẩm, rượu bia,
nước giải khát, thuốc chữa bệnh; kiên quyết không để xảy ra tình trạng sản xuất, kinh
doanh, đốt các loại pháo và sử dụng đồ chơi nguy hiểm bị cấm.
4. Sở Tài chính:
- Phối hợp với các Sở: Công thương, Y tế; UBND các quận, huyện tăng cường
công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý giá; đặc biệt lưu ý các mặt hàng xăng dầu,
thuốc chữa bệnh, gas; không để tình trạng doanh nghiệp độc quyền về giá, định giá bất
hợp lý, đầu cơ nâng giá, không thực hiện niêm yết giá; kiên quyết xử lý kịp thời theo
quy định những vi phạm về Pháp lệnh Giá.
- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà
Nẵng, Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đảm bảo đủ
nguồn tiền và có kế hoạch chi trả lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp tháng 01 và tạm
ứng tháng 02 năm 2009 trong tháng 01 năm 2009 cho các đối tượng thụ hưởng từ quỹ
ngân sách, quỹ bảo hiểm xã hội (kể cả doanh nghiệp) trước ngày 20 tháng 01 năm
2009.
5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có kế hoạch cụ thể chăm lo, giúp đỡ
các đối tượng chính sách, các hộ thuộc diện nghèo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời
có kế hoạch thăm viếng, tặng quà các đối tượng chính sách và gia đình có công tiêu
biểu. Phối hợp với UBND quận, huyện khảo sát, kiểm tra và có biện pháp cứu trợ các
hộ đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, giải quyết các vấn đề xã hội khác, nhằm tạo điều
kiện cho mọi người, mọi gia đình đều được đón xuân vui Tết.
6. Các Sở: Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ
chức các hình thức cổ động, các loại hình văn hoá nghệ thuật, vui chơi giải trí phù hợp
với cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần cho nhân dân và bạn bè quốc
tế có mặt tại thành phố Đà Nẵng.
Tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá, bài
trừ tệ nạn xã hội; xử lý kiên quyết và kịp thời đối với các hành vi vi phạm liên quan
đến văn hoá phẩm độc hại và các tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan...;
7. Công an và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố :
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng
cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống

cháy nổ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, huy động
các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm;
thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg
ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt tất cả các
loại pháo, các loại đồ chơi nguy hiểm; kiên quyết xử lý các vi phạm về trật tự an ninh
đô thị, kịp thời ngăn chặn tệ nạn cờ bạc, số đề, sử dụng ma tuý, trộm cắp, gây rối trật
tự, ...
- Phân công trực lãnh đạo, chỉ huy và đảm bảo lực lượng thường trực sẵn sàng
chiến đấu trong mọi tình huống.
- Phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Lực lượng Thanh niên xung kích và các
ngành liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và
vệ sinh môi trường,
- Lập phương án, tổ chức lực lượng thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an
toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và an toàn giao thông đô thị; ngăn
ngừa, hạn chế tối đa tai nạn giao thông trước, trong và sau Tết; kiên quyết xử lý đối
với những người đi trên mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; xử lý nghiêm
khắc các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đua xe, lạng lách, chèo kéo trên
đường phố, họp chợ, buôn bán, đậu đỗ xe, neo đậu tàu thuyền... không đúng nơi quy
định.
8. Sở Giao thông Vận tải:
- Chỉ đạo Công ty Quản lý bến và dịch vụ vận tải có kế hoạch bố trí đủ xe và tổ
chức phục vụ chu đáo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo
thông suốt, an toàn trên các tuyến đường; không để xảy ra tình trạng khách chờ xe
phải ngủ lại qua đêm giao thừa tại các bến xe.
- Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án thoát nước và vệ sinh đôn đốc đơn vị thi công Dự
án thoát nước và vệ sinh khẩn trương thi công hệ thống thoát nước các tuyến đường
chính, hoàn trả mặt đường, vỉa hè trước Tết Kỷ Sửu.
- Có kế hoạch và chỉ đạo khẩn trương duy tu bảo dưỡng các tuyến đường nội và
ngoại thành, đã bị hư hỏng, xuống cấp; tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vui chơi
trong dịp Tết.
- Chỉ đạo Công ty Quản lý và vận hành điện chiếu sáng triển khai việc trang trí
chiếu sáng đường phố và các điểm nhấn trên địa bàn thành phố.
9. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị xây dựng kế hoạch làm vệ sinh đường phố,
thu dọn, giải phóng rác ra khỏi thành phố kịp thời trước, trong và sau Tết.
- Tham mưu cho UBND thành phố có kế hoạch phát động cán bộ nhân viên trong
các cơ quan, đơn vị và toàn dân dọn vệ sinh làm sạch, đẹp nơi công sở, khu dân cư,
đường phố, đường làng; yêu cầu các ngành, đơn vị đang thi công trên các tuyến

đường, vỉa hè, hệ thống toát nước và các công trình xây dựng dở dang khẩn trương thu
dọn gọn gàng, hoàn trả mặt đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông và mỹ quan đô thị.
10. Sở Xây dựng:
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch và các ngành có liên quan tập
trung chỉ đạo Công ty Công viên tổ chức tốt chợ Hoa và Hội xuân tại Công viên 29/3.
11. Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện
tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường kiểm
tra an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra các trường hợp ngộ độc; đặc biệt chú
trọng công tác phòng ngừa dịch tiêu chảy cấp và một số dịch bệnh dễ có nguy cơ xảy
ra trong dịp Tết.
- Chỉ đạo các Bệnh viện cơ sở y tế phân công trực thường xuyên, bảo đảm tốt
việc khám, cấp cứu, chăm sóc và chữa trị người bệnh trong dịp Tết.
12. Các ngành: Cấp nước, Điện lực, Bưu điện có kế hoạch bố trí lực lượng,
phương tiện đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết; không để sự
cố mất điện, mất nước sinh hoạt, đứt liên lạc trong dịp Tết.
13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tập trung theo
dõi chỉ đạo tốt sản xuất vụ Đông Xuân năm 2007-2008, thường xuyên cử cán bộ
chuyên trách nắm tình hình và chủ động phòng trừ sâu bệnh trên lúa và hoa màu, dịch
bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20
tháng 10 năm 2003 của UBND thành phố về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm
động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng. Có kế hoạch bảo vệ rừng, ngăn chặn lâm tặc phá rừng, khai thác
gỗ trái phép trong những ngày trước, trong và sau Tết.
14. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các quận, huyện, phường, xã
và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp:
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng (điện, xăng, dầu), trong các cuộc hội
nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới.
- Chấp hành nghiêm túc quy định nghỉ Tết của Nhà nước, đảm bảo mọi hoạt
động xã hội được tiến hành bình thường; các đơn vị sản xuất, kinh doanh có kế hoạch
ra quân đầu năm, tạo không khí thi đua lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm
2009.
- Có kế hoạch trực lãnh đạo và trực bảo vệ trong dịp Tết.
UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các sở,
Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức
thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố theo dõi chỉ đạo.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên
của Mặt trận, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan nhà nước và
chính quyền các cấp có biện pháp tuyên truyền phù hợp, phổ biến sâu rộng và vận
động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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