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V vic t chfrc Tt Nguyen dan Nhâm Dn Ham 2022
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Thirc hin Chi thj s 11-CT/TW ngày 08/12/2021 cüa Ban BI thu Trung
ircing Dâng ye vic to chirc Têt Nguyen dan Nhâm Dan nàm 2022 lành manh, an
toàn, tiêt kim, tao khI the quyêt tam thirc hin thäng 1çi Ngh quyêt Dai hi XIII
cfia Dâng, triên khai có hiu qua cong tác phông, chông djch COVID-19, kê
hoach phiic hôi và phát triên kinh tê - xã hi, dam bão "ThIch mg an toàn, linh
boat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19"; COng van so 1399-CV/TU ngày
22/12/202 1 cüa Thành üy ye vic tO chirc Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022 và
chi dao cüa Ban can sir dãng UBND thành phô; Chü tich UBND thành phO chi
thj:
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1. Thu trir&ng các s&, ban, ngành; Chü tjch UBND các qun, huyn,
phithng, xã và các co quan, don vj
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a) Can cr cht'rc nàng, nhim v11 cüa don vi, quán trit và th chüc trin khai
thrc hin tot Clii thj sO 11-CT/TW ngày 08/12/202 1 cüa Ban BI thu Trung uang
Dâng ye vic tO chüc Têt Nguyen dan Nhâm Dan nàm 2022; Chi thj so 12/CTBCT ngày 12/11/202 1 ciia B tru&ng B Cong Thucing ye vic th?c hin các
giãi pháp báo dam can d:ôi cung câu, bInh on thj tnrông cuôi näm 2021 và dip
Têt Nguyen dan Nham Dan 2022; Chi thj so 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 c11a
B trithng B Tài chInh ye vic tang cithng cong tác quân 1, diêu hành và bInh
on giá trong dip Têt Nguyen dan Nhâm Dan nAm 2022; Kê hoach so 07/KHTCQLTT ngây 18/11/202 1 cüa Tong Ciic Quãn 1 thj truèng cao diem chông
buôn 1.u, gian 1n thucing mçti và hang giâ dip trtrc, trong và sau Têt. Chap
hành nghiêm tüc các quy djnh nghi Têt cüa Nba nuc; có kê hoach trirc lânh dao
va truc bao ye trong dip Têt, kip thcn xu ly, gial quyêt hiêu qua moi cong viêc,
tInh huông phát sinh, cO gang xfr 1 dirt diem don thu, khiêu kin cüa các tO
chüc, cong dan, khOng dê ton dçng truâc Têt dôi vOi các truO'ng hcip có the giãi
quyêt dit diem. KhOng tO chirc thäm, chic Tt các dja phrnmg, dan vi; nghiêm
cam mi hmnh thic tang qua Têt cho cap trên; không sir diing tiên, phucing tin,
tàisãn côngtrái quy djnh vào các boat dng 1 hi, vui choi trong dip Tet. Han
chê tôi da tO chc các hoat dng tp trung dOng ngthi, thrc hin tot cong tác
quàn 1 và to chüc các iê hi dung quy dtnh, hrnng dn ye cOng tác phàng,
chông djch COVID-19, dam bão các hoat dng 1 hi, vui xuân, k nim ngày
truyên thOng,... thiêt thçrc, an toàn, tiêt kim, phii hp vOi nêp sOng van minh,
truyên thông van hóa cüa dan tc và phong tiic, t.p quán tOt dçp cüa dja phucing.

2
b) Thire hin nghiêm các quy djnh v phông, chong dch COVID-19,
tuyt dôi không chü quan, lG là, mat cânh giáe; dê cao trách nhim cüa nguôi
dimg dâu, sn sang rng phó vâi mi tInh huông, chi dto quyêt 1it, dông b các
bin pháp thIch ñ'ng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu 9uá djch COVID-19 trên
toàn dja bàn thành phô nhAm dam bâo vüa phông, chong dch, vüa khoi phic
san xuât, phân dâu hoàn thành các chi tiêu dê ra.
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c) Phát huy truyn thng di doàn kt "tucxng than, tiiang ái", thirc hin t&
các chInh sách an sinh xA hi, chäm lo di song vt chat và tinh than cüa Nhân
dan trong dip Tét, dam bâo mi nhà, mi ngithi duc vui Xuân don Têt; quan
tam chäm lo ngtthi có hoàn cãnh khó khän bj ành hu&ng bi djch COVID-19,
h nghèo, dông bào mien ni, dan tc thiêu sO, cong nhân, ngir?i lao dng lam
viec tai cac khu cong nghip; dc bit chãm lo, thàm hôi các gia dInh có ngri
than, tré em có cha mc mat do dch COVID-19, dam bào mi nhà, mi ngi.thi
du throc vui Xuân don Têt. To chrc hôi thàm, chi.'ic Têt Mc Vit Nam anh
hiing, thucTng binh, bnh binh, gia dInh lit si, gia dInh có cOng cách mng, can
b lo thành each mang, nhân si, trI thic, vAn ngh si', chirc sAc tOn giáo, các dan
vj hrc luçmg vu trang và liic hrcmg khác lam iihim vi trong nhQng ngày Têt phü
hçrp vói tInh hInh thrc te ci:ia dja phuang, dan vi, dam bào dOng dêu giUa cac dOi
tixqng duçc thAm hôi. Các s& ngânh, da phuang tong hcTp vic ho trg Têt (ngoài
các chInh sách ci1a thành phô), gi.ri ye S Lao dng - Thtrcing binh và XA hi dê
tng hcip, báo cáo UBND thành phô.
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d) Üy ban nhân dan các qun, huyn yêu cu các chü d.0 tu, dan vj thi
cong các cOng trInh trên da bàn tong d9n dçp v sinh môi tnrông, sAp xêp may
moe, thiêt b, có rào chAn, bang tin hiu cAnh báo an toàn và cO phuang an bâo
v, bào quán tài san, d.c bit là cong trInh tuyên câu vugt Trân TM L và dung
DT6O1. Tim drng các hoat dng thi cOng xây drng các cOng trinh trên dja ban
thành phô tr ngày 31/01/2022, nhAm ngày 29 Têt Am ljch; các cong trInh thi
cOng trong Têt phâi báo cáo UBND thânh phô và UBND các qun, huyn theo
phân cap quan l.
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d) D nghj các s, nganh, ca quan, dan vj chii tr9ng cOng tác bào v tài
sAn và phông chOng chAy nO. D.c bit, Sä NOng nghip và Phát trien nOng thOn
chütrI, phôi hcp vOi các dan vj lien quan có phuang an phOng, chng cháy n
ti Au thuyen Th9 Quang, S Giao thông vn tai chü tn, phôi hqp vi các dan vj
lien quan có phuong an phOng chông cháy no ti các bãi do Xe, S& COng
Thiiang chü trI, phôi hp vâi các don vj lien quan có phuang An phOng chong
cháy nO tai cAc trung tam thuong mai, sieu thj, chg.
2. Cong an thành ph
a) Tng hçp tht ca cAc hrc luçing chirc nAng tham gia dAm bAo an ninh
chInh trj, an toàn xA hi, báo cáo UBND thành phO.
b) TAng cuèng các bin pháp bao am an ninh chinh trj, trt tr an toàn XA
hi và phOng chOng cháy nO trên dja bàn; day mnh cOng tAc dAu tranh phông
chOng ti phm, huy dng các lirc 1ung chirc näng m dçit cao dim tan cong
manE m cAc loai ti phm; x1r 1 nghiêm các vi phm, nhât là các vi phm lien
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quan dn cong tác phông, chng djch C OVID- 19, các vi phm v trt tir an ninh
do thj, kjp thai ngàn chn t nan c bac, so dê, si.r dung ma tñy, trm cap, cusp
gi.t, gay rôi tr.t tr cOng cong.
c) Phi hçrp vi S& Giao thông vn tâi và các ngânh lien quan tang c1xmg
tuân tra kiêm soát, dam bào tr.t tir an toàn giao thông; 1p phixong an, to chirc
1ixc luçmg thirc hin các bin pháp diêu phôi, bâo dam tr.t tr an toàn giao thông
dt.thng b, du&ng sat, throng thüy và an toàn giao thông do thj, nhäm tao diêu
kin cho hành khách và hang hóa ducic hxu thông thông suôt; có bin pháp giãm
thiêu tai nn giao thông truâc, trong và sau Têt.
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d) Phân cong trrc länh do, chi huy vâ dam bào 1%rc luçing thung trirc san
sang chiên dâu trong mpi tInh huong.
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a) Chü tn, phi hçp vi các ci quan, dan vj lien quan và UBND các qun,
huyn có Kê hoach riêng cho cong tác phông, chông djch COVID- 19; tang
ci.rOng phOng, chông djch bnh truyên nhiêm müa Dông - Xuân; thirc hin
nghiêm các chi dto, quy djnh trong cOng tác phông, chông djch bnh, dc bit
chü tr9ng cOng tác phông ngra djch tiêu cháy cap và mt sO djch bnh dê có
nguy cci xãy ra trong djp Têt; phôi hgp vd các dan vj lien quan có phiscmg an
bão dam tuyt dOi an toàn phông chOng djch tai các hoat dng lê hi, tp trung
dông ngui.
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b) Chi dao các bnh vin, Co s& y t phân cOng trçrc thuOng xuyên, bào
dam tO chirc tot cOng tác khám, cap ciru, chàm soc và chta trj nguOi bnh trong dip
Têt Nguyen dan.
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4. S& Cong Thu'o'ng
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a) Chi:i trI, phéi hqp vOi các sà, ngành, UBND cac qun, huyn và các dan
vi lien quan theo dOi, thu thp thông tin, d1r báo cung câu hang hóa các m.t hang
thiêt yêu, chü dng có phuong an và dê xuât các bin pháp bâo dam can dOi
cung câu hang hóa, bInh on thj trung trong dp Tét, dc bit là dam báo dü
hang hóa thiêt yêu phc v nhu câu mua sam Têt cüa Nhân dan các xã mien nüi,
vOng sau, vüng xa, cong nhan tai cac khu cong nghip trên dja bàn thành phô.
b) Tao di&u kin, vn dng, h trçi cac doanh nghip chü dng xây drng
kê hoach san xuât, kinh doanh, dr trü, chuân bj tOt hang boa luong thrc, thc
phâm, xãng dâu, din, hang tiêu dung thiêt yêu, bào dam cung 11ng nguOn hang
dOi dào, phong phii, giá cà On dinh.
c) Trin khai hiu qua cong tác ban hang bInh n th truong; dua hang v
nOng thôn, mien n1ii; phôi hgp to chirc các phiên chg cOng nhân,... nham phic
vi nhu câu mua sam cüa Nliân dan các xã mien nlii, cOng nhân lao dng. T
chirc tOt Hi ch Xuân 2022 và phài dam bao cong tác phông, chOng dich
C OVID- 19 nhàm phc vçi Nhân dan mua sam trong dip Têt Nguyen dan.
5. S& Lao dIng - Thuong binh và Xã hii
a) Chü trI, phi hçip vOi các sà ngàrth, UBNID các qun, huyn, Ban Quãn

4
1 Khu cong ngh cao vâ các khu cong nghip Dà Nng, Lien doàn Lao dng
thành phô, Thnh doàn Dà Näng,... rà soát, nãm tInh hInh di sOng cüa các dôi
tuc'ng chInh sách, ngithi nghèo, ngui cao tuoi, tré em có hoàn cânh dàc biêt,
ngui dan vüng bj thit hai b&i thiên tai, gia dinh co ngtthi than bj mat do djch
COVID-19, khu vi.rc mien nüi, ving dan tc thiêu sO, cong nhan lao dng, các
dôi tuçmg bão trçl xã hi, ngithi có hoàn cânh khó khàn,... dê quan tam, chäm lo,
hO trçY, tao diêu kin cho mi ngthi, mi gia dinh dêu ducic vui Xuân don Têt.
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b) Chü trI, phi hgp vôi Lien doàn Lao dng thành ph và các dja phuo'ng
1p danh sách và dê xuât lãnh dao thành phô có kê hoach thäm hOi, tng qua the
dOi tilçmg chInh sách dam báo dñng dôi tuçlng, ding chê d, cOng khai, minh
bach, tránh tring lap, chông chéo.
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c) Chü tn, phéi hçp vói S& Cong Thumg và các dja phuong thirc hin
vic ho trçi cho các h nghèo, h gia dInh khó khän theo kêt qua vn dng, ho
trq cüa các doanh nghip.
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d) Tham mu'u UBND thành ph phi hcip vOi Van phông Chü tch nuc
ké hoach phiic viii Chü tjch ni.róc di thäm mt sO gia dInE chInh sách; cung cap
thông tin ye các gia dInh chInh sách cho Van phông Chü tjch nrnic và báo chI
tháp tüng.
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d) KhAn trrnmg tham mru UBND thành ph trInh I-IDND thành ph h
trç' khó khän do dai djch COVID- 19 theo khoân 21 Diêu 1 Quyêt djnh sO
33/2021/QD-TTg cüa Thii tithng ChInh phü dê kjp thô'i chi ho trg tmrc Têt
Nguyen dan.
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a) Chü tn, phi hçrp vói UBND các qu.n, huyn và các dcm vj lien quan
theo dOi giá Ca thj tnrmg tnthc, trong và sau Têt; tang curng cOng tác quàn l
nhà ni.râc ye giá nhãm bInh on thj trung giá câ, kiêm che lam phát nhung tháng
dAu nàm 2022 và dp Têt Nguyen dan trên da bàn thành phO Dà Näng; thrc hin
báo cáo tInE hInh giá Ca thj trithng Têt theo Chi th sO 02/CT-BTC cüa B
tnr&ng B Tài chInE.
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b) Can d6i, b trI ngun 1irc d dam báo chi trâ 1ucng, các khoán CO tInh
chat lucing, các khoán trg cap Têt, trçY cap xã hi cho các dOi tuçmg theo dng
quy djnh.
7. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn
a) Chü trI, phéi hçp vói S COng Thuo'ng và các dta phucmg tang cuà'ng
theo dOi, rà soát, dánh giá tInh hInh nguôn cung thjt heo truâc diên biên dich
bnh dôi v9i các dng v.t, d.c bit là tht heo và the san phâm tir thit heo trithc,
trong và sau Têt.
b) Ph& hcip vâi các dja phuo'ng tp trung theo döi, chi dao t& san xu.t vii
DOng Xuân, thuông xuyên cfr can b chuyên trách näm tInh hinh và chü dng
phàng trr sâu bnE trên liia và hoa màu, djeh bnh gia sue, gia cam; h trg kp
thi giOng cay trOng, vt nuOi, vác xin, hóa chat sat tràng, thuOc bâo v thirc vt

5
theo quy djnh cho các dja phi.wng d phiic hM san xut, bâo dam v sinh môi
trumg; có kê hoach bào v rimg, ngàn chn tinh trng phá riirng, khai thác go
trái phép trong nhfmg ngày tnrôc, trong và sau Têt.
c) PhM hcip vâi các ca quan, dan vj lien quan và chi do Chi ciic Chàn
nuôi và Thu y tang cuông cong tác kiêm tra, kiêm soát, phát hin Va xü 19 kp
thi các to chirc, cá nhân vi phm các quy djnh ye chän nuôi, giêt mô, 4n
chuyên, kinh doanh buôn ban san phâm gia süc, gia cam trên dja bàn thành phô.
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d) Phi hçp vói B Chi huy B di Biên phông thành ph và UBND các
qu.n yen biên tiêp tiic theo dôi din biên thii tiêt, tInh hInh khai thác hãi san ciia
ngu dan trên các vüng biên dê kjp thi h trçi ngu dan yen tam san xuât an toàn,
hiu qua; tO chrc thàm höi, dng viên tinh than, vt chat cho các h ngu dan có
hoàn cânh khó khàn, ngu dan tham gia barn biên khai thác hâi san trong dip Têt;
dông thxi chi d?o Van phông Thung trrc Ban Chi huy Phông, chông thiên tai,
Tim kiêm cüu nn và Phông thu dan sr thành phô bô trI can b trixctheo dOi dr
báo thi tiêt cña Ca quan khI tuçing thüy van, kjp thi tham mu'u, dê xuât xi:r 19
các tInh huông thiên tai theo quy djnh.
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8. S& Giao thông vn tãi
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a) Tang cithng cong tác diu tit, quãn 19 hoat dng 4n tài; lam vic vâi
các doanh nghip 4n tài hang hóa, vn tãi hành khách chü dng chuân bj tOt içrc
luçing, phuang tin, nâng cao chat iiiçing dch vi 4n tâi phic vii nhu câu di 1i
cüa ngui dan và vn chuyênhàng hóa trong dip Têt Nguyen dan, dam bào an
toàn, thông suôt trên các tuyên duông và các quy djnh trong cong tác phOng,
chông djch COVID- 19, không dê xày ra tInh trng ngui dan không duqc ye quê
an Têt do không có tàu, Xe.
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b) T chuc dqt cao dim kirn tra, rà soát cht luçxng, an toàn k thut
phuang tin tham gia giao thông; kiêm tra vic thirc hin kê khai, niêm yet giá
cuóc 4n tài, giá ye xc theo quy djnh, không d xây ra tInh trng tang giá trái
phép trong nhthg ngày cao diem, day mnh rng ding ban ye din tu; kiêm tra,
xü 19 các diem trOng giü xe trái phép, các hành vi vi phrn ye giá dlch vii, vi
pham ye lông dithng, ie ththng; Co kê hoch yà chi do khân truong duy tu bào
throng các tuyên dithng ni và ngoi thàrth dã b hu hOng, xuông cap nhäm tao
thu.n 1i cho Nhân dan di 1i, vui chai trong djp Tet; cOng bô so din thoi
throng day nóng tiêp nh.n và xü 19 các thông tin phàn ánh cüa nguôi dan ye tr.t
t1r an toàn giao thông và xü 19 nghiêm các hành vi vi phm.
9. S& Tài nguyen và Môi trir011g
a) Chü tn theo dOi, giám sat, don dc trin khai thirc hin cong tác ttng
dQn v sinh mOi truOng trên dja bàn thành phô, dam bào cong tác v sinh môi
truYng, m5 quan do thj don Têt.
b) Thäm hOi, dng viên di ngü lao công, nhân viên d9n dçp v sinh môi
truOng lam vic yào các ngày c.n Têt, d.c bit t.i các chci boa Têt.
10. S& Xãy dirng

6
a) Chü tn, phi hçp vài UBND các qun, huyn và các Ca quan, dan vj có
lien quan t.p trung chi cto Cong ty Cong viên - Cay xanh Dà Nng to chirc tot
ch? hoa Têt Nhâm Dan 2022 và triên khai thirc hin vic bô sung trang trI hoa
trên dài phân cách mt sO tuyên dung dam bâo hài hôa,
quan do thj.
b) Yêu cu các ngành, dan vj dang thi Cong trên các tuyn duè'ng, via he,
h thông thoát nuc và các cOng trInh xây drng d dang khân truang thu d9n v
sinh, hoàn trâ mt dithng, via he truic Têt Nguyen dan 2022, dam báo giao
thông và m quan dO th.
11. S& Vn hóa và Th thao
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Tang cung quán 1, kim tra, giárn sat vic t chirc các hoat dng van
hóa, the thao, lê hi truâc trong và sau Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022; phôi
hçip to chrc các hInh thüc tuyên truyên, cô dng các 1oi hInh van hóa ngh
thut, vui chcii giài trI phü hçTp vi tlnh hInh phông chông djch, dam báo phic vii
Nhân dan, khách du ljch và bn be quôc tê có mt t?i thành phô Dà Nàng don
Têt vui tuai, lành mnh, an toàn, phü hçip vi nêp song van minh, van hóa dan
tc và phong tiic, tQp quán cüa dja phucing; kiên quyêt bài trr t nn xà hi; xir
1 nghiêm và kjp thñ dôi vii các hành vi vi phm lien quan den van hóa phâm
dc hai trong các hot dng van hóa lê hi.
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a) Phéi hçip v9i UBND các qun, huyn trên dja bàn kim tra, rà soát, chi
do, htróng dn các doanh nghip kinh doanh djch vii du ljch trên dia bàn thành
ph dam bào các diêu kin kinh doanh theo quy dnh, nhân 1irc phc v, cOng
tác phông chông dich COVID-19, an ninh, an toàn, v sinh môi tnrè'ng và chat
hrçmg dch vi phiic v khách trong qua trInh hot dng kinh doanh; tang cumg
kim tra, giám sat các doanh nghip, kjp thai phát hin và xir l nghiêm các vi
phm (neu co) theo thâm quyên.
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b) Chü trI, pMi hgp vôi St Ngoi vii, các s ngành, UBND qu.n huyn
tang cuông cong tác truyên thOng, xi1c tiên, quàng bá hInh àrth diem den Dà
Nng an toàn, than thin nhàm thu hiit du khách.
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13. S& Ngoti vii

hi

a) T chirc thäm và chiic T& CáC ca quan lânh sir ti Dà Nng, các t ôhirc
phi ChInh phU, doanh nghip nithc ngoài và doanh nghip có gop von cüa ng'iri
Vit Nam nu&c ngoài ti Dà NAng.
b) T chtrc bui gp mt ngui nuóc ngoài và trao t.ng Bang khen cüa
Chü tjch UBNID thành phô cho các to chrc, Ca nhân cO yêu to nuc ngoài có
dóng gop nôi b.t cho thành phô trong nàm 2021, dam bào cong tác phông,
chOng djch COVID-19.
14. Ban Quãn l dir an dãu tu' xãy drng các cong trInh dan ding và
cong nghip Ba Nng

7
Trin khai các dir an trang trI boa, chiu sang dung ph và các diem
than phiic vu Têt trên dja bàn thành phô, nên chii trçng vào các khu dan cij, các
tuyên dung, dam báo an toàn, hài hèa và m quan do th.
15. Ban Quãn 1 An toàn thirc phm thành ph

m

a) Chü trI, phéd hçrp vOi các co quan, dan vj lien quan và UBND các qun,
huyn tang cung thanh tra, kiêm tra, giám sat dam bào v sinh an toàn thrc
phâm tai các Ca sà san xuât, ché biên, bão quán, kinh doanh thc phãm, các h
kinh doanh và tiêu thuong tai các siêu thj, chçi trên dja bàn thành phô truc
trong và sau Têt; không dé xãy ra các truäng hçip ng dc thirc phâm trên da
bàn thành phô;
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b) Dy manh thông tin, tuyên truyn nâng cao nhn thirc, trách nhim ci:ia
các ca s& san xuât, chê biên, kinh doanh thirc phâm, djch v an uông trên dia
bàn thành phô và tIch c1xc tuyên truyên, 4n dng Nhân dan thay dôi thói quen
trong vic 1ira ch9n, chê biên thrc phâm và thói quen an uông nhäm dam báo v
sinh an toàn thirc phâm trong dip Têt.
16. Các ngành: Cap ntr&c, Din hrc, Biru chInh, Vin thông
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a) Co k hoach b trI lrc li.rcmg, phucmg tin báo dam phiic vii t& các thu
cu cüa Nhân dan; tang cithng cong tác bão dam an toàn, an ninh trong qua trinli
cung 1mg djch vii; không dê xày ra sir cô mat din, mat nithc sinE ho?.t, gián
doan thông tin lien l?c.
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b) EMi vói ngànhBuu chInh, cn tang cumg cong tác dam báo an ninh, an
toàn, không v.n chuyên và phát hang l.u, hang cam qua dung bixu chInh;
không dê xày ra tInh trng that lc, ir dçng, mat mat hang hóa trong djp Têt, gay
phát sinh khiêu nai cüa khách hang.
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c) EMi vâi ngành Vin thông, cn trin khai các bin pháp tang cuông
quãn 1 thông tin thuê bao, giá cuc, chat li.xçing djch v11, khuyên mi; to chüc
các phuang an bào v an toàn thông tin lien lac và internet dap 1rng tôi da nhu
cu thông tin lien l?.c cüa các to chcrc, doanh nghip và ngu?ñ dan trong djp Têt.
17. UIBND các qun, huyn, phirô'ng, xa
a) Tang cuèng tuyên truyn, vn dng doanh nghip, h kinh doanh, tiu
thuang kinh doanh trén da bàn thirc hin van minE thuang mi, niêm yet giá,
ban theo giá niêm yet, ban hang dam bão chat 1uçng, dam bào v sinh an toàn
thc phâm, không mua ban hang 1u, hang gian, hang giâ, hang kern chat luqng.
b) TIch crc phi hçp véd S Lao dng - Thuang binh và Xã hi rà soát,
näm tInh hInh dài song cüa các dôi tiiçmg chInh sách, nguäi có hoàn cãnh khó
khan, h nghèo trên da bàn qu.n, huyn dê kp thai thäm hOi, chäm lo, ho trçi,
tao diêu kiên cho Nhân dan duoc vui Xuân don Têt.
c) Chi dao các 1rc hrng chic näng dja phuong tang cu&ng cOng tac kim
tra, kiêm soát dam bâo các van dê ye an ninh trt ti.r, an toàn xà hi trixâc, trong
và sau Têt trên dja bàn quân 1.

8
d) UBND các qun, huyn chi dao UBND các phuèng, xã ,phôi hçip vói
luc lixçing cong an, van hóa thông tin thirc hin tuyên truyên, nhàc nh& các to
dan phô trong vic tO chirc tic rnrng dip Têt, han chê ti tp dOng ngui, d.c
bit chii trong cong tác phông chông djch COVID-19, 0 nhiêm tiêng On và cOng
tác v sinh môi truèng; kp th?ii xir 1 nghiêm các tnthng hçTp cO tInh vi phm.
d) Vn dng các gia dInh có con em tham gia thirc hin t& k hoach giao
quân ci:ia dja phiiong, tao kbông khI phân khi, hang hái, hoàn thành miic tiêu kê
hoch 11am 2022.
18.VànphôngEJBNDthànhphô

ie
np

tm

Chü trI, phi hçp vOi chü dAu tu các dir an d xuAt k hoach c th d lành
dao thành phô tham dir phát dng 1 ra quân thi cong dâu nàm mt cong trInh.
so

A

A
- 19. Sr Thong tin va Truyen thong, Dai Phat thanh - Truyen hinh Ba
Nãng, Cng Thông tin din tfr thành ph và các cr quan báo, dài trên dja
bàn thành ph
a) D ngh các cG quan truyn thông, báo chI dy manh thông tin, tuyên
truyén ye tlnh hInh kinh té - xã hi cüa dat rnrc, các chü truong Dáng, chInh
sách cüa Nhà nuOc, ye tinh hInh nguôn cung, giá cà hang hóa, thixc phâm, các
chrnmg trInh bInh On thj tru?mg phc vi Nhân dan trong djp Têt cüng nhu các
thông tin, cânh báo ye phông, chông djch COVID- 19; thuing xuyên cp nh.t
thông tin ye các hoat dng chãm lo Têt cüa thành phô; tang cithng tuyên truyên
các hoat dng mrng Dàng, vui Xuân don Tét cüa Nhân dan, các hoat dng nâng
cao nhn thirc cüa các cap, các ngành và Nhân dan ye thrc hành tiêt kim,
chng lang phi; thành phô "5 không 3 có", "4 an"; van hóa, van minh dO thi;
cong tác dam bào an trt tlr, an toàn giao thông, an toàn hi và an toàn ye sinh
thirc phâm, phàng chông cháy no truâc, trong và sau Têt,...
A

xa

4/
01
/2
0

22

13

:4

2:

17

-h
i

en

pt

m
-h

ie

np

tm
-h

V

A

m

-1

b) Phi hcip vi vi các cci quan lien quan kim soát nhüng thông tin sai
trái, that thit ânh huOng den hot dng san xuât, kinh doanh, gay hoang mang
tam 1 ngui tiêu dung; tuyên truyên các quy dnh ye cam san xuât, 4n chuyên,
buOn ban, dOt pháo no, bào dam an toàn giao thông, an toàn v sinh thçrc phâm.
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c) Xây d1rng các chuyên miic phong phii, da dng, sinh dng, dm dà bàn
s.c van hóa dan tc, ca nggi tInh yêu qué hiwng, dat nuc, phü hçip däi song xà
hi, phong tiic t.p quán và nhu câu thông tin, giài tn ngày càng cao cüa Nhân
dan trong dip Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022.
20. B nghj Cic Quãn I thj trtthng thành ph Ba Nng
Chü trI, phi hgp vi các các co quan, doWn vj có lien quan tang cung 1rc
lucmg triên khai thirc hin các bin pháp kiêm tra, kiêm soát th tnràng, dâu
tranh chông buôn, ban hang nhp 1u, hang già, hang kern chat lugng, hang
không rO nguôn gOc, xuât xü, các hành vi dâu co, gäm hang nhàm tang giá, thu
1ci bat chInh, nhât là mt hang thjt heo, luang thrc, thixc phãm, các hành vi vi
pham ye khOng niém yet giá và ban sai giá niêm yet, các vi pham quy djnh

ye

9
nhãn mac, chit krçmg hang hóa, v quyn s6 hüu trI
xuât, tang trü, sir ding pháo no,...

tue,

các quy djnh v san

21. B nghj Lien doàn Lao dng thành ph
a) Rà soát tInh hInh d?i sng, sinh hot cüa cong nhân d xir l' phü hcp;
không
phoi hçTp giãi quyêt kjp thôi Va nhanh chóng các vi dInh cOng (neu
dê ành hu&ng den tInh hInh san xuât - kinh doanh cüa doanh nghip và an ninh
trt tir trên dja bàn; phôi hcp to chirc các hot dng thiêt thirc nhrn chám lo cho
cong nhân không có ctiêu kin quê an Têt.
co),
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b) Chü trI, phi hçip vâi các si ngành, các co quan, don vj lien quan theo
dôi, närn bat tInh hInh cOng nhân lao dung ti các khu cong nghip; quan tam, tO
chc tot các hoat dng chàm lo Têt cho cOng nhân, ngithi lao dng; giài quyêt
tOt các môi quan h lao dng ti doanh nghip truc, trong và sau Têt.
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c) Chii tn, phi hcp vói Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao và các khu cOng
nghip Dà Nàng, S& Lao dng - Thuongbinh và Xã hi thc hin tuyên truyên,
dng viên ngthi lao dng ye quê an Tét dam bào quay li lam vic sau Têt,
tránh tInh trng thiêu hiit nhân lirc sau Tét.
9.
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22. Be ngh Ciic Hai quan thanh pho, C,ic Thue thanh pho, BQ Chi
huy B9 dci Bien phong thanh pho, B9 Chi huy Quan sly thanh pho
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a) Phi hçp ch.t chë vth các ngành, da phuong tang cuàng cong tác du
tranh phàng chOng ti phrn; phôi hçp kiêm tra, kiêm soát th trithng truâc,
trong và sau Têt.
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b) Tang cu?mg li.rc lucng xr l thu tyc hài quail, thông quan hang hóa;
kim soát chat chë, dam báo an ninh, an toàn tuyt dôi tai cáo cira ngO vào thành
phô trong djp Têt; tniên khai thirc hin cáo bin pháp kiêm tra, chôngthât thu
thuê, gian lan ye thuê, giãm nçi dung thuê, chân chinh cOng tác hoàn thuê.
23. B nghj Ngân hang Nhà nu'c Vit Nam - Chi nhánh Ba Nng
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a) Thirc hin t& cong tác diu hôa và cung irng tin t, dam bão Ca cu
cáo loai mnh giá tiên theo quy djnh; cong tác quàn l tM tnthng yang và ngoi
tê trên da bàn, dam bão boat dng mua, ban, thu dôi ngoi t dung theo quy
dnh.
b) Chi dio các t chirc tin diing tren da bàn dy manh thanh toán khOng
dung tiên rnt, dap i'mg kjp thai nhu câu thanh toán tang cao trong djp Têt; bão
dam h thông thanh toán din ttr, h thông ATM ho.t dng on djnh, an toàn,
thông suôt, dc bit là ATM dt tai cáo khu cOng nghip, trung tam thucmg m.i,
siêu thj.....
c) Chi dao các t chirc tin diing trên dja bàn tip tiic trin khai cáo giâi
pháp ho trq khách hang b ành hurng bi dch COVID-19, dc bi@ là cáo bin
pháp ca câu lai th?yi han trâ nç, mien giãm läi, ha lãi suât du n hin hüu và dam
bão dáp ing kjp thi nhu câu von tin dung phic v hot dng san xuât, kinh
doanh trong nàm mcii.

10
d) Tang cuông cong tác thanh tra, giám sat boat dng cüa các to chc tIn
dung trén dja bàn tnróc, trong và sau Tét; chü tn, phôi hçip vi các s& ngành,
don vj lien quan to chü'c tuyên truyên, hung dan, kiêm tra, chan chinh và xi:r 1
theo quy dnh các tO chiirc, cá nhân có hoat dng lien quan den linh vlrc tiên t,
ngân hang không ding quy djnh trên dja bàn.
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- Van phOng ChInh Phü (thay b/c);
- TTTU; TT HDND TP (thay b/c);
- CT, các PCT UBND thành pho;
- IJBMTTQVN TP và các doàn the;
- Kho bac NN; NHNN - CN.DN;
- CATP; BCHQS TP; BCH BDBP TP;
- Civic Thu& Cc Hâi quan, Cic QLIT;
- Các sO, ban, ngành, hi doàn the;
- Lien doàn Lao dng thành pho;
- Hi Lien hip Phii n& thành phô;
- Thânh doàn Dà Nang;
- Buu din Dà Nang, VNPT Da Nang;
- Cong ty TNHFI MTV Din hrc DN;
- Cong ty CP Cap ni.rOc Da Nang;
- COng ty COng viOn - Cay xanh DN;
- BQL Au thuyên và cáng cá ThQ Quang;
- UBND các qu.n, huyn, phis&ng, xã;
- Các Ca quan thông tan báo chI;
- VP: PCVP, các phOng, ban, dan vj;
- Lisu: VT, KT, SCT.
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Trên ccr sà ni dung Chi thj nay, vói tiêu chi an toàn - ti& kim, an ninh
chInh trj - an sinh xã hi và an toàn phông chông djch COVID- 19; can cir chirc
näng, nhim v1i, yêu câu các sâ, ban, ngành, UBND qun, huyn, các Co quan,
don vj lien quan khân truong xay drng và triên khai thirc hin Kê hoach cong
tác chuân bj Tét Nguyen dan Nhâm Dan 2022 cüa don vj mInh, dOng thñ giri
Van phóng UBND thành phô (cac phông chuyên mOn theo chüc näng, nhirn
vii) dê tong hgp, báo cáo Chü tjch UBND thành phô. Trong qua trInh thc hin,
nêu có khó khàn, vuó'ng mac, các don vj kjp thai báo cáo Chü tch UBND thành
phô xem xét, chi dao xCr 1; giao các dông chI Phó Chü tjch UBND thành phô
theo dôi linh vrc phân cOng chU dng xir l kiên nghj, dê xuât cüa cac s,
ngành, dja phixcing./.
Noi nhân:

LêTrungChinh

