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KE HOiCH 
Triên khai các nhiêm vIii  trtróc, trong và sau Tt Qu Mao nàm 2023 

Thuc hien  k hoach t chüc các hoat dông "Mi'tng Dáng - Mth'ig Xuân" T& Qu 
Mao närn 2023 và närn du ljch, UBND thi xã xây dung kê hoach triên khai thuc hin các 
nhirn vu taróc, trong và sau Têt Qu Mao vth các nôi dung nirn sau: 

!. MVC  DICH, YEU CAU 
1. T chüc các hoat dông chào don nàrn rni, rnirng Bang, rnirng Xuân nhArn 

tuyên truyên, giáo diic chInh tn ti.r tu&ng, truyên thông 1ch sü, van hóa cüa dn teic 
cho toàn the can b, dâng viên và các tang h9p nhân dan. 

2. Thông qua các hoat dng tuyen truyên, cô dông trrc quail, van hóa, th dic, 
the thao tao  không khI vui tuai, phân khi chào rnirng ki niêrn 93 narn ngày thành 
1p Bang CSVN (03/02/1930 — 03/02/2023) va rnimg Xuân Qu Mao nàrn 2023; Dy 
rnanh phong trào thi dua, phân dâu thijc hin thäng lai các chi tiêu nhirn vu kmh té - 
xã hi nãrn 2023 Va cã nhiêrn k' 2020 - 2025, kiêrn soát dich COVID-19, giü vfrng 
an ninh chInh trj, trât ttr an toàn xà hi, darn bào on dinh và nâng cao dn sng Nhân 
dan. 

3.Dây rnanh các hoat dông thärn hói, dông viên, chäm To v vat cht và tinh thn cho 
toàn the nhn dn darn bào rn)i ngtxcii, rnQi nhà dêu có Têt sum vây. 

4. Các hoat dng phñ hcip, trang trong, mang darn bàn sac dan tc gän vi vic 
tuyên truyên ki niêrn các ngày lê kin trong nàrn 2023 darn báo thiêt thirc, hiu qua, 
an ninh, an toàn vã tiêt kirn. 

!!. NOT DUNG 
1. ye kinh tê 
- Triên khai thuc hien  Nghj quyêt HDND thj xã nArn 2023 ngay tü nhüng ngày 

dâu nàrn. 
- Rà soát, tap trung thu ngân sách, triên khai BTGPMB các cong trInh trcng 

dirn, du giá dt dung k hoach d ra, tin hành giái ngân dâu tu cOng; triên khai 
thirc hin CO hiêu qua Nghj quyêt 01 cña Tinh ñy ye phát tniên thj xã den närn 2025, 
tarn nhIn 2030. 

- Chi dao  nhân dan tip tuc san xuât vu Xuân, khai thác vu cá BAc. Triên khai 
các biên pháp phông chOng ret, sâu bnh cho các Toai cay trOng, vat  nuOi. 

- Tap tnung cOng tác chinh trang do thj tü thj xã den phithng, day rnanh  xã hi 
hóa diên nghê thuât, den LED, trông cay xanh, bô tnI cay cánh, hoa khu trung tarn thj 
xã (mi tiên các truc dithng: BInh Minh doan tir Nguyen Sinh Cung den Nguyen Xi, 
Nguyen Sinh Cung, Sào Naim Mai Thüc Loan...). Hoàn chinh Tap dat h thông din 
Led tai  các triic dung, tnang tn trên các cüa ngO vào thj xä lam diem nhân. Tang 
cung giâi tOa hành Tang ATGT theo k hoach, day nhanh tiên d xây drng khu dan 
Cu kiu inu dam báo dñng To tninh, chat hrcing; keu gi dâu tu khu Tam viên phIa 
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Dông BInh MinE, các khu rn thc, dc biêt trin khai d an dirn dn Nghi Thüy 
dñng tiên d, chü truang dê ra. Quy hoach diem ban hoa, dich yin  cho nhân dan ban 
trong dip Têt. 

- Chuân bi day dü nguôn ngn sách chi trà lu'cmg và các chêd cho cn b, cong chüc, 
viên chiirc. Giao chi tiêu kinh tê - xã hi, phn bô ngân sách dê các phuèng, dan v thinre 
hin. Tap irung thu ngãn sách darn bâo diing k hoach. Chi dao áp dining hiu qua ISO 9001 
—2015, tip tic xây dinmg các sânphrn OCOP chit hrcmg. 

- Tang cithng kiêrn tra, kiêrn soát chông buôn Iu, gian ln thuong lnai, san xut 
hong giã, hang kern chat hxng, v sinh an toàn thinrc phârn, buOn ban, tang tift, sir 
dining thuôc nO, các loai pháo. Triên khai thinrc hien  tot van ban, chi th cña cap trên e 
tang cl.rng cOng tác quãn 1, diêu hânh nhãm bInh on giá. Tang cung kiêrn tra, xu 
1 kip thci dOi vi các hành vi vi pham quy djnh ye vn chuyên, buôn ban gia süc, gia 
cam có rnârn bnh, dch bnh. 

- Rã soát, sira chüa hoàn chinh h thng diên chiêu sang, din trang trI; Chi dto 
cong tác san lap, trá mt bang các du an thi cong trên các tnnic dung. 

- To chüc ra quân tong don v sinh rnôi tnrông thung xuyên darn báo xanh, 
sach, dp. Len kê hoach Cmi the, tiên hành kiêrn tra dOn dôc các dan vj, các phurng 
tong dçn v sinh rnôi tnthng thithng xuyên trong dip nghi Têt và Ca närn du ljch 
2023; dc bit quan tarn xü 1', thu gom rác tren bãi bin; tip tiniC triên khai theo KC 
hoach sO 207/KH-UBND ngày 28/12/2022 ye lông dçn v sinh rnOi trumg don Tet 
Nguyen Dan Qu9 Mao 2023. 

- Chun b chu dáo các diu kin t chüc Lê phát dng Tk trng cay "Dô'i dôi 
nhó' an Bác Ho" xuân Qu Mao 2023 tir thj xa den co s hieu  qua. Triên khai quv 
hoach cay xanh thj xã den phmthng, triên khai thinrc hin darn báo dung quy chuân. 
hiu qua, rn quan, phñ hcp vri phát triên dO th; tiêp tic th?c hin theo Kê hoach sO 
05/KH-UBND cüa UBND th xã ngày 09/01/2023; Chi thj 01/CT-UBND ngáv 
03/01/2023 UBND thi xã ye tO chüc Tet trOng cay Xuân Qu Mao 2023. 

3. Vê Van hóa - xã hi 
- 1p trung tuyen truyen k nirn 93 narn ngây thành 1p Dáng cng san Vit 

Narn gan y0j tuyen truyen rnüng Bang - müng Xuân; M& dt tuyen truyên sâu rng 
ye truyên thông ye yang cüa Bang cong  san Vit Narn, nh&ng thành tinru  kinh t - xâ 
hi - ANQP dat  dirçic trong nh&ng nàrn qua, ke hoach th?c hin nhim vi nãrn 2023; 
Tiep tiniC trien khai K hoach sO 197/KH-UBND ngay 13 thángl2 narn 2022 y 10 
chüc cac hoat dng chao don narn rnâi, vui let rnlrng Bang — Mrng Xuân narn 2023. 

- Tiêp ti.ic chi dao  xay  dmrng  dung c, dung hoa, ngO phO van rninh, xây dmrng 
khu dan cu kieu mâu. 

- Chi dao  các phthng, dan vj to chüc các hot dng sôi nôi, tao  khOng klu vui 
trrai, phân khii trong nhândân. Chi dao  treo cO, lAp dt din trang trI trong khu dan 
cu, tren cac trinic di.thng, tai  ca quan, dan v, doanh nghip, ca s km tn, nhâ hang. 
lien hàIIh smira chüa, trang trI cOng chao, khu hiu, pano, áp phich tren các trc 
dung chInh cüa th xã yà cac phung. 

- Tang cung cOng tac tuyen truyên phO bien giao dinic  phap lut, nâng cao 
nhn thIrc cüa nhân dan trong yic chap hành cac chü truang chInh sach cña Bang, 
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pháp 1ut Nba nithc; d cao tinh thn cánh giác, chü dông phông ngüa du tranh lam 
that bai  rnoi am miiu cña các the hrc thu djch và thirc hiên nghiêm các quy dinh cña 
pháp luât v cm san xut, buôn ban, tang trü, van chuyên và si'r dung cht no, các 
loai pháo. 

- T chüc dâng huang tai cac di tIch lich sü van hóa irên dja bàn, Dài tir&ng niêrn Liêt 
s th xã. Chi dao  các ngàrih to chute các hoat d5ng  van hóa, van ngh vui don giao thüa tai 
các dirn sinh boat cong  dng, nhà van hóa khôi, các di tIch... Tang cung quàn 1 nhà nrncc 
ye du ljch, tharn 1mm gp rnt các tO chüc, cá nhàn, doanh nghip tharn gia boat dng du 1ch 
dê triên khai ké hoach phát triên du hch 2023. 

- Chãm 10 darn báo diii song vt chat và tinh than cho nhân dan, can bô và lirc 
lucng vu trang trên da bàn, darn báo ch do kip thai cho các dôi tirclng chInh sách, 
ho nghèo, can  nghèo. To chüc các doàn thärn, tang qua các gia dInh chInh sách, ho 
nghèo, gia dInh cô hoàn cành däc biêt khó khan, thành lap các doàn kiêrn tra vic thuic 
hin chê d chInh sách trong dip têt Nguyen Dan tai  ca sO; triên khai thiic hin tOt Kê 
hoach sO 195/KH-UBND ngày 9/12/2022 ye thirc hien  dam báo cong tác chinh sách 
ngwYi có cong vOi each mang  và an sinh xã hôi trong dip Têt nguyen dan Qu Mao 2023. 

- Thise hin tot Cong tác xã he,i  boa vi ngtthi nghèo; chi dao  UBND các phuông 
tang cirYng cOng tác tuyên truyên, van dông các Ca quan, doanh nghip, các cá nhân 
hão tam ñng h, giñp di ngi.ri nghèo, gia dInh chInh sách trong dip tt Nguyen Dan. 

- Tang ci.r?mg cOng tác kiêrn tra, giám sat, xü l các hành vi vi pharn trên tat câ 
các linh vile, dãc biêt trât tr do thj, du ljch, v sinh an toàn thi.rc phârn, buôn ban, 
tang trü, su dung phao nO, tê nan xâ hOi, hang gia, hang kern chat hrang Chuân bi 
day dli trang thiêt bj, thuôc men và bô trI can b true day dü dê khám chüa bênh, cap 
elm cho nhan dan trong dip  Têt. Thành 1p  các doàn kiêrn tra, xü 1 vi pharn v sinE 
ATTP nãrn du lich;  trien khai có hiêu qua Kê hoach 206/KH-UBND ngày 26/12/2022 
ye nhirn vu trong tam darn bào VSATTP Têt Qu5 Mao và nãm du lich 2023. 

- Tang cithng k' lut, ki cucmg hành chInh, dày rnanh cOng tác CCHC, triên 
khai thirc hiên có hiêu qua Dê an 06/CP, dich vu cong mIre d 3, mIre dO 4; Dê an 
xây dmg do thj thông rninh; djch vu cong Ich hiêu qua. 

4. Vê Quôc phông - an ninh 
- Chu dOng triên khai các nOi dung Cong din sO 05 ngày 23 tháng 11 nam 2022 

ye tang cuxng darn bào an ninh trât tir tnrOc, trong và sau Tt Qu Mao 2023; k 
hoach phOng chOng vi pharn pháo tnrcc, trong và sau Tet Nguyen dan Qu Mao 
2023. 

- Duy tn nghiern ch d sn sang chin du, trin khai trirc chi buy, true ban, 
trirc chiên dung quy djnh. 

- Chi dao  các phi.thng chi dao  kiêrn tra, slra chua, lap dt rni camera an ninh dê 
gOp phan quàn 1 an ninh và xIr 1'. COng an thj xã tiêp tc quãn li', diêu hành h 
thông Camera an ninh trên dia bàn. 

- Chü dOng ntrn thông tin, dis bao, kiem soat, xIr l' tInh hInh lien quan dn an 
ninh QuOc gia, an ninh chinh tn trên dja bàn nht là an ninh tOn giáo, bien giâi, vUng 
biên; chü dOng triên khai các biên phap phông nglra, tan cOng truy quét cae loai ti 
pharn nhât là tôi pharn hinh sir; tang ci.thng tuàn tra, kiêm soát và xIr phat nghiêrn các 
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tnrmg hcip vi pharn trt tr ATGT, nérn rnIn trên bMn, buôn ban, tang tnT, sü diing 
các loai chat no, pháo nO. 

- Tang ci.thng quail l dng bin, cáng, dumg b và chñ dng trin khai ké 
hoach phông ngüa, phát hiên dâu tranh vri các dOi tucrng buôn lu, van chuyên pháo 
các 'oai;  quàn 1 chit chê các tmng hap di, den da bàn.... Dam bão an toàn tuyt 
di dê nhân dan don Têt. 

- Tang cithng trin khai các bin pháp phông ngüa cháy n và sn sang triên 
khai phuong an chüa cháy trên dja bàn, nhât là tai  các khu vrc, dja bàn có nguy Co.  

cháy nO cao. 
- Lam tOt cOng tác tuyên truyên, khám, tuyên nghIa vu quân sr, chuân bj giao 

quân darn báo quân s và chat lucmg, don quân nhân xuât ngü tr& ye da phiiang On 
dnh di sng. 

- Chi dao  các Ca quan, dan vj, tnrmg hpc, UBND các phung xây dimg ké hoach 
bào v, trirc let ca quan, drn bào an toàn tài san, trang thiêt b ca quan. 

III. TO CH(JC THVC HIN 
1. 1Jê nghj Ban Tuyên giáo Thj üy 
PhOi hap chi dao  cOng tác tuyên truyn k niin 93 nãm ngày thành 1p Dàng 

cong san Viêt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); các hoat dng van hóa müng Dàng - 
rnirng Xuân. 

2. Be nghj Uy ban MTTQ vã các doàn thêth1 xã 
PhOi hap các ban, ngành, don v th xã triên khai cOng tác tuyên truyên, van 

dông hi viên, nhân dan don Tt vi tinh thn vui tuai, lành manh,  an toàn; thirrc hin 
np sang van minh do thj. PhOi hap vci CáC co quan lien quan tO chüc các hoat dng 
thärn hôi, chiic Tét theo kê hoach và van dông các doanh nghip, nhà hâo tarn triên 
khai tOt phong trào Tét vi ngui nghèo, xây drng qu vi ngui nghèo, ho trcl các dOi 
lircrng gia dInh chInh sách... 

3. Phông Lao dng TB và XH 
- Tharn mixu kê hoach dam bào ché d chInh sách cho các dOi tucmg là h 

nghèo, h can  nghèo, gia dInh chInh sách và k hoach, lich trInh thärn, tang  qua 
chilic Têt các dOi tung. 

- PhOi hap Ban Chi huy quân sij thj xâ to ChuC thàrn hOi, tang  qua quân nhân 
lam nhiêm vi trên dja bàn, dâng huong tai  Nghia trang Lit s thj xà và các phinmg. 

- Chñ tn phOi hap UBMTTQ, I-Ii Chü thp dO th xA và CáC ca quan lien quan 
chuân b các phân qua tang  h nghèo, h chInh sách, h chInh sach khó khãn darn 
báo thiêt th?c. 

- Chi dao  UBND cac phurng thisc hiên tot e chiic thQ các cu cao tuOi theo quy 
dinh nhân dip Tét. 

- Chü tn kiêm tra vic thijc hin chê do chInh sách cho ác dOi tuclng duac 
hirong tai các phumg. 

4. Phông Van hoá và Thông tin, Trung tam Van hoá - The thao Va Truyên 
thông 

- Chi do, hixâng dan, tO chüc cac hoat dng tuyen truyên, cO dng tri,rc quan, 
van hóa, the di,mc the thao müng Dáng - mnirng Xuàn. 
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- Xây dung k hoach d lãnh dao  thj xA dâng hi.rong tai  các di tIch hch sir. 
-Trung tarn VHTT Va TT tang cumg tuyên truyên, dua tin v các hoat dông 

inl'rng Bang - rnirng Xuân; quy djnh cüa pháp lut ye v sinh ATTP, ATGT, an ninh 
trt tr, cam buôn ban, van chuyên, sü dung các loai pháo, các quy djnh nhà nithc trên 
các phuang tin thông tin dai  chñng. 

- Chi dao  to chüc treo c trong khu dan cu, trên các truc dithng, tai  các co' quan, 
dan vi,  doanh nghiêp. Tiên hành süa chüa, trang trI cng chào, khu hiu, palo, áp 
phIch trên các tnjc dtring chInh thi xã, Quáng tmng BInh Minh và tai các ca quan, 
cong s. 

- TAng cung cong tác kiêrn tra các dch vii vAn boa trong dip  Tat, các hoat d5ng 
lê hi dâu Xuân. Xü l các tInE trang quáng cáo rao vat trên da bàn. 

5.PhôngKinhtê 
- Chil trI kêt nôi các ni dung cOng vic phuc vii Têt trông cay nãrn 2023. Chi 

dao các cci quail, dcm vj, UBND các phithng xây dung kê hoach Têt trOng cay ci the 
và tO chüc kiêrn tra, dánh giá cu the kt quA thirc hin. 

- Tharn rniiii thành lap doàn kirn tra lien ngành và trin khai kirn tra xu l van 
dê buOn lu, gian lan thucmg rnai, hang giã, hang kern cht lu'cmg. 

6. Phông Quãn 1 do thj 
- Tharn rnuu chi dao ra quân giài tOa hânh lang an toàn giao thông nãrn 2023; 

chi dao  UBND các phtthng triên khai các diem ban hoa, cay cành phuc viii Tét, các 
diem ban giài khát, dO lu'u niêrn dñng quy hoach phê duyt. 

- Tp trung cong tác chinh trang do thj, don doe các dan vi,  chñ du tu süa chia 
h thông din chieu sang, din trang tn và sOrn hoàn trà mat  bang các dir an dang thi 
cOng trên da bàn tTrnc ngày 15/01 phi,ic vi nhân dan don let. 

- Chi dao thirc hin kê hoach xây drng khu dan Cu kiêu rnâu dñng 1 trInh. Giárn 
sat chat che tiên do thirc hin Be an diêrn den du hch phumg Nghi Thüy. 

7. Phông Tài chInh - Kê hotch 
Tharn rnu rà soát, bô tn nguOn kinh phi phvc vi Têt Qu Mao; theo döi, quân 1' 

giá các mat hang tiêu dung trên dia  bàn truc, trong và sau Tet. 
8. Phông TM nguyen - Môi trwô'ng 
Thain rnu'u k hoach và chi dao  thi,rc hiên tOng dçn ye  sinh môi tnrng phuc vi,i 

tt Nguyen Dan và nArn du ljch 2023. Dac biet chi  dao  cac phurng tOng dçn ye  sinh 
rnOi tnrng tai  các diem giáp ranh vi các dja phuang, huyen ban, tai các khu vrc, 
triJc dung th xà trong dip Têt. 

9. Phông Y tê 
- Tharn rnuu UBND thi xã to chmrc cac hoat dOng ki niêrn 68 nArn ngày Thay 

thuc Viet  Narn. 
- Tang cung cOng tác thanh tra, kiem tra darn báo ye sinh an toàn thirc pharn; 

chi dao  Trung tarn Y tê, Tram Y tê chuan bj tot trang thiet bi,  nhân 1irc tnijc Têt dam 
báo cOng tác chãrn soc sue khOe nhân dan trong dip  Têt. 

10. PhOng Giáo diic - IJão to 
Chi dao  các tnixmg hQc tuyên tnuyên giáo viên, hQc sinh khOng tang trr, buôn 

ban, sü dung pháo các loai và hành vi vi pham pháp luât. Xây dung ke hoach bâo ye 



6 

Ca s vat cht cüa trtimg, phân cong can bô tnrc Tt ca quan và darn bào ch do cho 
giáo viên, nguii lao dng. 

11. Van phông HDND - UBND thj xã 
- Tham mixu van bàn chi dao  cOng tác tnrc Têt; theo dói, don dôc, tOng hcp tinh 

hInh tnrOc, trong, sau têt Nguyen Dan. 
- Phi hcip các phông, ban lien quan chun bi t& diêu kiên dê lành dao  th xã di 

chñc Tt các dan v, thãm và chñc Tt gia dInh chInh sách, ngithi nghèo, llrrc krçmg 
v€i trang, thtp hucing di tIch lch sü, Nghia trang Lit s thj xà... 

- To chüc tiêp cong dan và kp thi giài quyêt các kiên nghi chInh dáng cüa cong 
dan tnrcc, trong và sau Têt. 

12.Cônganthjxa 
- Chü trI kiêrn soát di biên dng dan cu tong djp Têt. 
- PhOi hcp các lçrc lucmg chñ d5ng  nãrn thông tin, du báo, kiêrn soát xu l tInh 

hinh lien quan den an ninh quOc gia, nhât là nhüng van dê lien quan den an ninh tOn 
giáo; chñ dng triên khai các biên pháp phông ng1ra, tan cOng truy quét các loai tOi 
pham hInh sir; tang cumg cOng tác tuân tra, kiêrn soát và xü l nghiêrn các tnthng 
hcp vi pharn trt tu ATGT. 

- Xây dmg kê hoach, phuang an nhãm darn bâo an toàn giao thông, an ninh trãt 
tir, an toàn xâ hi tnrYc, trong và sau Tat. Tang cuing kiêm tra, xir l các dôi ttrçlng 
có hành vi buOn ban, tang trft, dOt pháo các loai. 

- Chi dao  cOng an các phtrimg tang cumg tuân tra, kiêin tra darn bào an ninh trt 
tçr, an toàn xA hi trên da bàn. 

- Phi hcip UBND các phis?mg tp trung chi dao,  tang cisng triên khai các biên 
pháp PCCC, nhât là tai  các dja bàn, khu virc  trong diem có nguy ca cháy nO 
Cáng biên, kho xãng dâu, chci... 

13. Ban Chi huy quân siy thl xã 
-Duy tn nghiêrn chê d SSCD; phOi hcTp tOt vi các dan v, lirc lucmg trong vic 

darn báo an ninh chInh trj, hAT xâ hôi tnrcc, trong và sau let. 
- Phôi hcrp cac ban ngành tham rnuu kê hoach to chüc thärn hOi, dngviên cn 

b chiên s, lirc hrcing vu trang và các dan vi dóng quân trên da bàn; phOi hçp tO 
chüc dâng huang tai Ngha trang Lit s thi xã và các phumg. 

14. Be nghj don Biên phông Cfra khãu Cãng Cüa Lô - Ben Thüy 
Chü dOng phOi hcTp vi các dan vj, itrc lucrng, UBND phucmg triên khai các bin 

pháp phông ngüa, tan cOng các loai ti pham hoat dng 0 khu virc Cüa khâu, Càng, trCn 
bien; tap  trung dâu tranh trit xóa các dumg day mua bàn, tang tr& trái phép chat ma thy, 
phao, chng buOn lau, gian lOn thi.rang rnai, nérn mm trên biên... 

15. UBND các phtrông 
- Tiêp tuc tnien khai tot các biên phap phông, chOng djch COVID-19, dac  bit là 

kiêm soát chat chë di diên dng khu dan cu, kieu bào, bà con ye que an Têt. 
- hü dng xây dmg k hoach tO chrc các hoat d5ng  vui Tet, don Xuan; 1p thOi thãrn hói, 

chñc tt di tirang chinh sach, ho nghèo, gia dinh qun nhan, các dan vii trang. 
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- Chü trI phi hap UBMTTQ, Hôi chit thâp do t chüc trao qua tang cña Chü 
tch rnrOc, UBND tinh, UBND th xA cho dOi tt.rang chInh sách, ngithi có cong vâi 
cách mang,  ho nghèo, ho can nghèo... 

- To chüc các hoat dng chilic thç, rnimg thQ ngi.thi cao tuôi theo quy djnh. 
- Vn dông nhan dan treo cO trang trj khuôn viên; to chüc sita chita, trang trI 

cong chào, khu hiu, pa no, áp phIch và treo cO darn báo rn quan do thj, an toàn 
giao thông. 

- Lam tot cOng tác xA hôi hóa Têt vi ngithi ngheo; sita chita, van hành h thông 
camera gop phân quán l, xit 1 các van dê an ninh trên da bàn. 

- Xây dimg kê hoach phân cOng nhirn v báo v co quan, tài san trang thiêt bi, 
tO chitc truc Têt dam báo. 

- Chi dao Cong an tang cithng cOng tác tun tra, kiêm tra darn báo an nmh trt 
tir, antoànxâhOi. 

- Tang cung tuyên truyên các hoat dng mirng Dáng - rnirng Xuân; tiêp phát 
các chucmg trInh cña TW, tinh, thi xä ye vui Tt - don Xuân; các quy dnh cüa Pháp 
luât ye v sinh ATTP, an toàn giao thông, an rnnh trt tir, cam buOn ban, vn chuyên, 
sit dung pháo các loai... 

- Tang cung cong tác giái tOa hành lang ATGT, chông tái lan chiêrn. 
16. Các phông ban, do'n v lien quan 
Thrc hiên tOt k 1ut, k clrcmg hành chInh; trén co s chitc nàng, nhim vi cita 

inInh th?c hin tOt các nhiêrn vj, linh vrc duac phân cOng. Xit l các ho so, cong 
vic cita nhân dan, doanh nghip, cong vic do UBND thi xã giao darn báo thai gian 
quy dnh; phân cong can bô trirc Tt dam bão. 

CAn cit ke hoach nay, các phông, ban, ngânh, don vj, UBND các phurng xây 
dirng kê hoach chi tiêt theo chitc nAng, nhiêm vu dixac phân cOng và phOi hcTp triên 
khai thirc hiên các nhiêm vti;  hang tuân báo cáo kt qua thuc hiên v UBND th xA 
Qua Van p/lông HDND - UBND) dê tong hap, báo cáo theo quy dnh./. 

No'i nhân: 
- UBND tinh, VP.UBND tinh; 
- TT Th u, TT HDND (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND thj xâ; 
- Ban tuyên giáo Thj üy,Vn phông Thi üy; 
- UB MTTQ và các doàn the thi xâ; 
- Các phông, ban, ngành, dan vi thi x; 
- UBND các hung; 
-Luu:VT 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Doãn Tiên Dung 
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