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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số: 99/UBND-VX3 

V/v tổ chức các hoạt động Mừng 

Đảng- Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 01 năm 2019 

  

    Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 tại Công điện 

số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018; Công văn số 5709-CV/BTGTW ngày 

25/12/2018 của Ban Tuyên Giáo Trung ương về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa- 

nghệ thuật Xuân Kỷ Hợi 2019; để các hoạt động đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 

diễn ra an toàn, vui tươi, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của 

nhân dân; đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Trung ương Đảng, 

Chính phủ về tổ chức đón Tết năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ 

quan thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai một số 

nhiệm vụ tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ 

chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 

13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5709-CV/BTGTW ngày 

25/12/2018 của Ban Tuyên Giáo Trung ương và các văn bản chỉ đạo khác liên quan:  

Tổ chức chu đáo cho nhân dân đón Tết cổ truyền, quan tâm, hỗ trợ các gia đình 

chính sách, hộ nghèo, người neo đơn, tàn tật... bảo đảm mọi người dân đón Tết vui 

tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm 

thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2019) thiết thực, phù hợp với 

nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc. Phát động các phong trào thi 

đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu năm 2019; 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí trong sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách của cơ quan, địa 

phương, đơn vị. Đảm bảo chấp hành chế độ làm việc, trực bảo vệ cơ quan; phòng 

chống cháy nổ, bảo vệ tài sản của cơ quan, doanh nghiệp. Nghiêm cấm mọi hình 

thức tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình 

thức; sử dụng xe, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết. Thực 

hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ. 

2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa”, “Tương thân, tương ái” gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời 
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sống văn hóa ở khu dân cư”. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin 

truyền thông, trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư để nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật và tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân tích cực tham 

gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao 

phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán. Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào 

những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, đơn vị; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; những định hướng 

trọng tâm nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2019; 

Tổ chức các chương trình nghệ thuật Mừng Đảng- Mừng Xuân, đón Tết Kỷ 

Hợi phục vụ nhân dân tại Quảng trường - Nhà hát tỉnh nhằm tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi cho nhân dân đón chào năm mới; 

 Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết 

Nguyên đán đúng quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội, đảm bảo vệ sinh môi 

trường và an ninh trật tự; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội 

để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính; không tổ chức các lễ hội quá sớm 

trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ du lịch trong dịp tết triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các 

hành vi “chặt chém”, nâng giá dịch vụ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn. 

4. Sở Công Thương  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng 

thời gian trước, trong và sau Tết. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các chợ, Trung 

tâm thương mại kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiểm soát giá cả thị trường, không để xảy 

ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đầu cơ, gây tăng giá cục bộ trong dịp Tết; 

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại 

trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn kết 

hợp đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

5. Sở Giao thông vận tải 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện 

tham gia giao thông, các xe khách, xe tải, xe buýt, taxi trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ 

quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách của tỉnh có biện pháp tổ 

chức vận chuyển, tăng cường phương tiện đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại, vận 

chuyển hàng hoá trong dịp Tết phục vụ nhân dân.  

6. Sở Tài chính 

Theo dõi sát tình hình biến động của giá cả thị trường, rà soát, đánh giá nhu 

cầu, nguồn cung hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết; kiểm soát chặt 

chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Tăng 

cường quản lý chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; rà 

soát, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực. 

7. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
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7.1. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng phương án bảo vệ 

an toàn khu vực công sở và an ninh trật tự tại các địa điểm công cộng, khu dân cư, 

các địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan 

trọng trên địa bàn; phân công, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, bảo đảm 

xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết, bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; 

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp cùng các 

ngành, địa phương mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn 

xã hội. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn 

bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, vật liệu nổ và đốt pháo trong dịp Tết 

Nguyên đán; 

- Thực hiện nghiêm Công điện số 1793/CĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019. Tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm 

soát, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, có phương 

án xử lý ngay các hành vi uy hiếp trực tiếp an toàn giao thông, ngăn chặn, trấn áp 

hành vi đua xe trái phép; bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các 

khu vực giao thông phức tạp, đặc biệt các tuyến đường liên xã, liên thôn, hạn chế 

tối đa các hành vi uống rượu khi tham gia giao thông; 

- Xây dựng phương án, bố trí lực lượng thường trực theo dõi, kiểm tra công 

tác phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư, kho tàng, chợ, trung tâm thương mại, 

các khu công nghiệp. 

7.2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, 

chủ động đề cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng Tết để chống 

phá của các thế  lực thù địch. 

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

 Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Uỷ ban MTTQ các cấp  

và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa 

bàn, không để xảy ra tình trạng người dân nghèo không có Tết. Tổ chức thăm hỏi, 

thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, người 

được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo, 

neo đơn và các đối tượng chính sách khác. 

9. Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  
 Đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, gắn với việc đảm bảo các chế độ 

chính sách tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các hoạt động hỗ trợ tết cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt là tạo điều kiện cho công nhân 

tại các khu công nghiệp về quê ăn tết và tổ chức đón tết chu đáo cho số công nhân 

ở lại. 

10. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

- Chuẩn bị chu đáo và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019, 

đảm bảo sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương 

bám sát cơ cấu giống cây trồng, thời vụ của tỉnh để xây dựng kế hoạch sản xuất 

phù hợp, đảm bảo vụ Đông- Xuân 2018 -2019 đạt năng suất và hiệu quả; 
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- Tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hành nông 

sản, thực phẩm trên địa bàn tỉnh, yêu cầu ký cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm 

công khai tại cơ sở kinh doanh; 

- Xây dựng kế hoạch để Lãnh đạo tỉnh và các địa phương tổ chức Tết trồng 

cây ngay sau Tết Nguyên đán. 

 11. Sở Y tế 

- Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các 

chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh ăn uống, các khu, điểm du lịch..; 

chú trọng phòng, chống dịch bệnh, có các biện pháp chủ động phòng ngừa nguy cơ 

bùng phát dịch, ngộ độc thực phẩm trong dịp tết; 

- Chỉ đạo các Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện, các cơ 

sở y tế tuyến xã bố trí trực, xử lý kịp thời các ca cấp cứu; động viên, chăm sóc chu 

đáo những bệnh nhân lưu trú trong các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế trong 

thời gian tết Nguyên đán, đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân. 

          12. UBND các huyện, thành phố 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá- 

văn nghệ- thể thao phục vụ nhân dân đón tết cổ truyền. Tổ chức chương trình biểu 

diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân Đêm Giao thừa tại trung tâm các huyện, thành 

phố. Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 10354/KH-UBND ngày 28/12/2018 của 

UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019. Tổ chức lễ hội Xuân, địa điểm vui chơi giải trí 

tại các địa phương với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể thao phải mang đậm bản sắc truyền thống, thực hiện đúng 

tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, 

hưởng ứng; 

- Quan tâm chăm lo đời sống của người dân, đẩy mạnh các hoạt động xã hội 

từ thiện; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí lão thành Cách 

mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh và các gia 

đình thuộc diện chính sách; đồng thời có chế độ thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình 

nghèo, neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật… vận động nhân dân phát huy tinh thần 

tương thân tương ái, đảm bảo cho mọi người dân đều có điều kiện đón Tết vui vẻ, 

đầm ấm; 

- Chỉnh trang môi trường đô thị, nông thôn, các nhà hàng, khách sạn, khu du 

lịch, các di tích- danh thắng của địa phương để sẵn sàng phục vụ khách tham quan, 

du lịch trong dịp tết Nguyên đán; 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư, tổ dân phố tổ 

chức các chương trình vui chơi, tổ chức và quản lý các lễ hội cổ truyền phục vụ 

nhân dân vui Xuân, đón Tết; Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình 

nghèo, neo đơn trên địa bàn. 

13. Ngoài các nội dung trên, UBND thành phố Vĩnh Yên có trách nhiệm 

- Xây dựng phương án tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, hệ thống thoát nước, 

hè phố, chiếu sáng đô thị tạo cảnh quan môi trường “Xanh- sạch- đẹp”, xứng đáng 

là trung tâm kinh tế- chính trị- văn hoá của tỉnh; 

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường đô thị Vĩnh Yên: Có phương 

án trồng hoa trang trí, cắt tỉa cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn 
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toàn thành phố, đặc biệt chú ý các đoạn đường, nút giao thông trọng điểm: nút giao 

giữa đường Kim Ngọc và đường Hùng Vương (phía trước cơ quan Tỉnh uỷ), nút 

giao ngã năm phía trước Nhà thi đấu TDTT, ngã tư phía trước Bến xe Vĩnh Yên 

(phường Khai Quang). 

Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dưng kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng 

Đảng- Mừng Xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019. Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết 

theo quy định, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị 

phải nhanh chóng triển khai các hoạt động trở lại bình thường, đảm bảo yêu cầu 

công việc. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND 

tỉnh vào cuối tháng 2 năm 2019. 

 
Nơi nhận:                                                                   

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi; 

- CPCT; CPVP; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;       

- UB MTTQ tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo TU;                                                   

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH, 

 Cổng TTGTĐT tỉnh;                                 

- Các CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3.                                                                                                                                                

          KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                         (Đã ký) 

 

 
 

          Vũ Việt Văn 
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