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CHTHI 
v vic t chfrc don Tt Nguyen dan K Hçi näm 2019 

'I. 

Dé chuân bj t& các diu kin cho nhãn dan don mrng närn. mOi 2019 và. 
A I • A Tet Nguyen dan Ky Hqi yin turn, lanh manh,  an toan,. tiet kien.; IBn Thizong 

vi Tinh Uy yêu c.0 các cp üy, to chirc .dán.g, chInh quyn, Mt trn T qu6 c 
va các t chüc chInh trj - xa hi tp trung lãnh dao,  chi  dao  và t chirc thirc 
hin t& mt sé nhim vi1,i trçng tam sau: 

1. Tt chirc phát dng phong trào thi dna yêu nixâc, 1p thành tIch nirn 
Dãng, mrng Xuân, gop phn thxc hin thâiig lçi' các rthirri iri,x phat trin kiiih 
t - xã hOi  ngay tir nhüng ngày du, qu' dâu cüa ñäm 2019; Chi d.O thrc hin 
hiu qua, dng b các chInh sách báo dam an sinh và phüc lç'i xa hi. Quan 
tam chäm. lo h trçi di tuç'ng chInh sách, h nghèo, nguii c& honcánh dc 
bit kho khän...; bão dam thi ngu&i, mi gia dInh du dücic don Tt c 
truyên vui turn, dam am. 

T chirc chu dáo vic thãm hOi, chUc Tt các dng chI 10 thành ,cách 
mng, Mc Via Nam anh hung, gia dInh 1it si, thuang binh,. bn1 binh, can 
b, chin si 1irc luçing vu trang, cong chirc, viên chüc, ngu lao dng lam 
thim vi trong nhttng ngày Tat. . 

2. Phát dng phong trào toàn dan tng. v .sinh lam dçp ththng ph, 
duô'ng lang, ngO xóm; huâng dan, khuyên khIch nhân dan treQc âng và c 
Tqu6c. Tang cuing tuyên truyn, c dng trirc quan trên cac triic dung 
phô chInh, các trung tam, nai cong cong, gop phân tao  khI the sOi nOi trong 
ctri sng xã hi. T6 chirc nhiu dim vui chcii cho nhân dan, d.c bit chü 
vi1ng sâu, vl'lng xa. 

3. Giü vrng an ninh chInh trj, tr.t tir an toàn xã hi trên dja bàn, không 
dê xây ra "diem nóng", tao  diêu kin thun 1i dO nhân dan don TOt cô truyOn 

A A A P P A A A P 1 dan tçc. To chirc quan triçt va thrc hiçn nghiem tuc Chi th1 29-CT/TU, ngay 
17/12/20 18 cüa Ban Thung vi Tinh üy ye tang cithiig lãnh dQo, chi dio cong 
tác phOng, chng các tc nan xd h5i trong tInh hInh m&i. Chü dng trin khai 
cac giãi pháp ngännglra và han  ch  hoat  dng tin dicing den, dOi ng kiu "xA 
hi den", Ca bc lô dê, tiOm chIch ma tüy, sir ding chat kIchthIch và ma tüy 
"dá" trOn dja bàn. To chirc thirc hin hiu qua èông tác phOng, ch ng  buOn, 
ban, van  chuyên, tang tr& và sir d%Ing pháo n tróng dp Tt Nguyen dan. 
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Lam t& cong tác y t dir phông, bão darn an toàn v sinh thirc phm và 
v sinh môi tnrng. Ngan ch.n va xir l nghiêm cac hoat dng dâu co, ép giá, 
các hành vi buôn lu, hang giá, hang nhái, hang kern chat luçng; bão dam dáp 
ixng tot nhât nhu câu tiéu dung hang hóa và djch vii thiêt yêu cüa nhân dan 
trong dip let Nguyen dan. 

4. Các t chc dàng, chInh quyn, Mt trn T quc, các doàn th nhân 
dan, cac dOng chI cap üy vién, ngri dirng Mu và can bQ lanh dao,  quán i 
các cap phài thi,rc sir gi.rong mâu, nghiêrn tiic di dâu trong vic thirc hin các 
quy djnh cUa Dàng. Nhiém cam vic to chüc lien hoan, an uông lang phi, 
dUng tiên cong qu' de biu xén và tO chir các hoat dng mans tInh phô 
truan, hInh thcrc, lang phI. Nghiem cam hành vi biêu, tng qua Tét cho lãnh 
do cap trén, cap trên "gui i", "tranh thU" cap diiOi vâi mi hInh thc. 

Trin khai k hotch c,t th& b trI can b, nhân viên trijc d xi 1, giái 
quyêt kjp thii mci cOng vic trong dip nghi Tt, bão dam các hoat dng 
thun lçii, không ãnh hixâng den don song và hot dng san xuât, kinh doanh 
cUa nhân dan, doanh nghip. Dành thoni gian d kim tra tInh hInh Ca sâ; chi 
dao gieo cay vii Dong - Xuan dung 1ch that v'i va to chuc glao, nhan quan 
theo dUng kê hoach. 

F- 

5. Ban Tuyén giáo Tinh Uy chU trI, phOi hcxp vói S Thông tin và Truyên 
thông, Si Van hoá Th thao và các co quan lien quan tang cing tuyên 
truyên, hung Mn trén các phrcin tin thông tin 4i chUng vic tO chirc 
mrng Dàng, mirng Xuân. Chi dao  to chirc cac hoat  dung van hoa, the thao, lê 
hOi, m1rng Xuân... thiêt th%rc, tiêt kim, phU hçip vâi truyên thông van hóa cUa 
dan tc, thuân phong m5 tiic, t.p quán tot dçp cUa tirng dja phuang. 

Các dáng doàn, ban can sir dãng, các huyn Uy, thj Uy, Thành Uy Hu 
nghiêm tUe quán trit và to chcrc triên khai thc hin có hiu qua Chi thj nay. 

Van phOng Tinh Uy giUp Ban Thu&ng vii Tinh Uy nm tInh hInh trin 
khai thrc hin và báo cáo kt qua thirc hin Chi thj. 

Chi thj nay phô biên den các chi b, dáng viên. 

Noinhân:  
-BOChInhtrj, 
- Ban BI thu Trung rnng Dâng, báo 
- Các ban, UBKT, VPTW, cáo 
- Các vi cüa các ban Trung ixcvng 
theo dôi dja bàn ITH, 

- Thtrrng trirc HDND, UBND tinh, 
- Các dãng doàn, BCS dãng, 
- Các dàng b trirc thuOc 
- Các ban, nganh, doàn the cap tinh, 
- Các d/c Tinh üy vien, 
- C6ng Thông tin din tr Tinhüy, 
- Luu VPTU. 

T/M BAN THU(NG VJ 
PHO Bi THU THUONG TRIXC 

Biji ihanli Ha 
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