THÀNH ỦY CẦN THƠ
*
Số 30-CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 20 tháng 12 năm 2019

CHỈ THỊ
của Ban Thường vụ Thành ủy
về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
----Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho nhân dân đón năm mới
và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm,
tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, quyết tâm
thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy,
tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể các cấp trong thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức
thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Tổ chức đón năm mới và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 phải thật sự
đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm mỗi người,
mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết:
Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019
của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020 và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày
19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm
đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và
phúc lợi xã hội, chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân,
nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là công nhân lao động trong
các khu công nghiệp, khu chế xuất... bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được
vui Xuân, đón Tết.
Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức chu đáo việc thăm hỏi các gia đình
liệt sĩ, gia đình người có công với nước, gia đình thuộc diện chính sách,
các đồng chí lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh,
bệnh binh, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, cán bộ, chiến sĩ,
lực lượng vũ trang và các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.
2- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày
05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các
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hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội mừng Đảng,
mừng Xuân gắn với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
(03/02/1930 - 03/02/2020) bảo đảm đa dạng, phong phú, ý nghĩa thiết thực,
an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục,
tập quán tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vui Xuân, đón Tết, các địa phương
tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phải hiệu quả thiết thực,
phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tuyệt đối
an toàn và không được sử dụng ngân sách Nhà nước.
3- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018
của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,
đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương. Không lợi dụng lễ, tết, tổng kết cuối năm
tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết,
tặng quà cấp trên và lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng
ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội,
vui chơi trong dịp Tết.
4- Các địa phương, cơ quan, đơn vị có kế hoạch cụ thể, thực hiện
sắp xếp, bố trí cán bộ, nhân viên trực hợp lý để xử lý, giải quyết kịp thời
mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, không để ảnh hưởng đến đời sống và
hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp. Đảm bảo
thông tin liên lạc thông suốt, đủ nguồn điện, nước, phục vụ sản xuất, dịch vụ
và sinh hoạt của nhân dân. Thực hiện tốt việc trang hoàng đường phố,
cơ quan, đơn vị, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường bảo đảm khang trang,
sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và
sau Tết. Ngay sau khi nghỉ Tết, phải bắt tay ngay vào công việc, không để
tình trạng ăn Tết kéo dài, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ
ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu với quyết tâm chính trị cao nhất,
thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 của địa phương, cơ quan,
đơn vị mình.
5- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân
thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các cấp chính quyền theo
chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức
thực hiện tốt một số việc sau:
Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, điều tiết cung - cầu hàng hóa,
ổn định thị trường, giá cả, không để thiếu hụt hàng hóa, nhất là các mặt hàng
thiết yếu, bảo đảm chất lượng để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho nhân dân,
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết. Tăng cường gắn kết
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việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp với các
chương trình bình ổn thị trường, giá cả, các hoạt động kết nối cung cầu và
chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với việc thực hiện Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường kiểm tra,
kiểm soát thị trường, giá cả, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại...;
kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, đúng quy định các hành vi
vi phạm pháp luật về gian lận thương mại, đầu cơ trục lợi, vận chuyển,
tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng,
hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước,
trong và sau Tết.
Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tăng cường thanh tra, kiểm tra
bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm;
tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh phục vụ
nhân dân; chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tổ chức trực, sẵn sàng xử lý tốt
mọi tình huống xảy ra; dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư,
trang thiết bị, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh,
đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc...
Tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn
kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; chủ động xây dựng kế hoạch
bảo đảm đủ các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, phương tiện
giao thông công cộng bảo đảm phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại và vận chuyển
hàng hóa trước, trong và sau Tết.
Chỉ đạo các địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bố trí
đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ
khách du lịch; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch,
tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và
phương tiện phục vụ khách du lịch, xử lý nghiêm các vi phạm.
Chủ động nắm chắc tình hình, có phương án xử lý hiệu quả không để bị động,
bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội trên địa bàn thành phố. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện,
đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống
phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động. Triển khai đợt cao điểm
tấn công, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các
biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội;
tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp,
nơi tổ chức các hoạt động lễ hội, du lịch, khu vui chơi giải trí... Triển khai
thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc
giao thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường công tác
kiểm tra, chủ động phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.
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Không để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán và đốt pháo trên địa bàn;
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các
khiếu nại, tố cáo; theo dõi, kịp thời xử lý các khiếu nại đông người, không để
phát sinh thành điểm nóng trên địa bàn thành phố.
6- Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng
việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, văn hóa, văn nghệ,
thể thao, lễ hội trong dịp Tết theo đúng các quy định của Trung ương và
của Thành ủy; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch,
làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, hoạt động diễn biến hòa bình của các
thế lực thù địch, phản động, bảo đảm để nhân dân đón năm mới và Tết
Nguyên đán Canh Tý 2020 thật sự đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và
tiết kiệm.
7- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố,
người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, địa phương, cơ quan,
đơn vị phải thật sự tiền phong, gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong
thực hiện; bám sát địa bàn được phân công, cùng với cấp ủy địa phương
tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để thực hiện nghiêm Chỉ thị này.
8- Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan
nắm tình hình triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ
Thành ủy và Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo, sau Tết tổng hợp
báo cáo kết quả hoạt động trước, trong và sau Tết.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,
đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TP,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
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