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CHỈ THỊ 
Về tổ chức các hoạt động đón tết Mậu Tý năm 2008 

 
Hoà chung với không khí của cả nước, nhân dân các dân tộc huyện Sa Pa chuẩn bị đón tết nguyên đán Mậu Tý trong 

niềm vui tươi phấn khởi hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mặc dù năm 2007 còn có 
một số biến động lớn với những khó khăn, thử thách bất lợi làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung như: Tác động của giá 
cả hàng hoá thế giới tăng cao, tình hình thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão, dịch bệnh....) xảy ra trong nước đã làm cho giá cả 
một số mặt hàng như: ga, xăng dầu, lương thực, thực phẩm.... tăng. Song với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, 
nhân dân các dân tộc huyện Sa pa đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2007. Để nhân dân 
các dân tộc huyện Sa Pa được đón tết Nguyên đán Mậu Tý thực sự vui tươi lành mạnh, phát huy truyền thống cách mạng 
của dân tộc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008, Uỷ ban nhân dân huyện yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

 
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần 

chúng chuẩn bị tốt mọi điều kiện để nhân dân đón Tết  đảm bảo vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, và tiết kiệm, 
chống lãng phí. Không mang hoa, quà đến nhà riêng các đồng chí lãnh đạo để chúc tết; Tuyệt đối không được dùng tiền của 
Nhà nước, tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để cho, tặng, khen thưởng, làm quà 
biếu xén cho các tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức trái với quy định của Nhà nước. Nghiêm cấm lợi dụng lễ tết để tổ chức 
liên hoan, ăn uống lãng phí, không sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân trong dịp lễ, tết. 

 
Tổ chức các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường trong các khu dân cư và trụ sở cơ quan, đơn vị, trường 

học, tổ chức treo cờ Tổ quốc và cờ chuối trước trụ sở cơ quan, khách sạn, nhà hàng và vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc 
trước, trong và sau tết (từ ngày 04 đến ngày 11/2/2008 tức ngày 28/12 đến 05/01/ âm lịch); phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức các hoạt động văn hoá tín ngưỡng dân gian; các lễ hội 
truyền thống theo đúng phong tục tập quán của dân tộc. Không kéo dài thời gian nghỉ tết để tập trung tổ chức thực hiện tốt 
kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2008; huy động toàn thể cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các trường học và nhân dân 
tham gia công tác vệ sinh môi trường và hưởng ứng tết trồng cây. Sớm ổn định hoạt động dạy và học ở các trường học trên 
địa bàn huyện đảm bảo thời gian quy định. 

 
Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn bố trí cho cán bộ công nhân viên nghỉ tết đúng thời gian quy định, xây dựng và 

thực hiện kế hoạch phân công lịch trực tết và bảo vệ cơ quan, cần chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ; quán triệt 
tới tất cả cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị thực hiện đón tết tiết kiệm. 

 
2. Phòng kinh tế: 
 Phối hợp với các ngành trong khối nông nghiệp đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất nông nghiệp, hướng 

dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2008; chuẩn bị trữ lượng 
thức ăn cho gia súc, gia cầm, phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường chỉ 
đạo thực hiện công tác bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện 
xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trồng cây trong dịp tết Nguyên đán. 

 
Phối hợp với trạm thú y tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, đặc biệt là dịch bệnh tai xanh, dịch lở 

mồm long móng ở lợn; quản lý chặt chẽ việc lưu thông, giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm từ gia 
súc, gia cầm  vận chuyển vào địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 

 
3. Phòng hạ tầng kinh tế: 
 Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính kế hoạch, tổ tư vấn thiết kế các công trình xây dựng cơ bản huyện xác định khối 

lượng sơn hàng rào sắt, quét vôi trụ gạch hàng rào trụ sở các cơ quan, thay thế và sửa chữa hệ thống đèn điện chiếu sáng, 
phun đài nước v,v... 

 
4. Phòng Nội vụ LĐTBXH:  
Tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ nghèo đói tham mưu giúp UBND huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ 

cứu đói những gia đình đặc biệt khó khăn. Thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách (thương binh, bệnh binh, gia đình 
liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người già cô đơn, v.v....) để mọi người, mọi nhà đều có tết. Kiểm tra, chỉ đạo các 
đơn vị tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. 



 
Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo sửa sang nghĩa trang, chuẩn bị điều kiện thăm viếng nghĩa trang liệt 

sỹ. 
 
5. Phòng thương mại - Du lịch:  
Xây dựng kế hoạch, cung ứng kịp thời các loại hàng hoá, dịch vụ thiết yếu với giá cả hợp lý, phù hợp với thị hiếu và tập 

quán dân tộc. Đảm bảo lưu thông hàng hoá, không để xảy ra sốt hàng, tăng giá đột biến, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
việc trao đổi hàng hoá nông, lâm sản của nhân dân, đảm bảo ổn định giá cả thị trường. Chỉ đạo hiệp hội khách sạn, nhà 
hàng chỉnh trang lại nhà cửa, phòng nghỉ, có kế hoạch đón tiếp và phục vụ chu đáo khách du lịch đến Sa Pa trong dịp tết. 

 
6. Phòng Tài chính kế hoạch:  
Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tham mưu triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo 

phương án của tỉnh. Kiểm soát thị trường, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện niêm yết giá và mua, bán đúng giá 
niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra và quản lý các 
mặt hàng có su hướng tăng giá cao như: xăng dầu, bất động sản, thuốc chữa bệnh, sắt thép, gas,... không để tình trạng độc 
quyền doanh nghiệp về giá, đầu cơ nâng giá, không thực hiện niêm yết giá; kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các đơn vị, cá 
nhân cố tình vi phạm các quy định như không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, tăng giá tuỳ tiện các mặt hàng 
theo quy định của pháp luật. 

 
7. Đội Quản lý thị trường, Chi cục Thuế:  
Phối hợp với đội kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tăng cường công tác kiểm tra việc thu các loại phí dịch vụ không 

để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá, phí dịch vụ một cách tuỳ tiện, trái pháp luật trong dịp tết làm thiệt hại đến 
người tiêu dùng. Kiểm soát chặt chẽ các loại hàng hoá lưu thông trên thị trường nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 
các hành vi trốn thuế, sản xuất lưu thông hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng ghi sai nhãn mác, hàng 
quán hạn sử dụng, đồ chơi trẻ em gây nguy hiểm, các loại pháo, các mặt hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
gây nguy hại đến sức khoẻ của nhân dân ( nước tương, nước mắm có chất gây ung thư). Phối hợp với trạm thú y kiểm tra, 
kiểm soát, phát hiện và sử lý nghiêm việc vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm chưa qua kiểm dịch 
mang mầm bệnh... vào địa bàn huyện. 

 
8. Phòng y tế, bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế dự phòng: 
 Chỉ đạo phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế các xã ngoài việc điều trị, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân 

cần có phương án chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, nhân lực... đảm bảo chủ động trong việc kiểm soát ngăn chặn, không để dịch 
bệnh xảy ra. Tổ chức trực tết 24/24 giờ đảm bảo cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân trong mọi thời điểm. Phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi 
trường, vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn nước sạch để phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp, không để 
dịch xảy ra trên địa bàn huyện. 

 
9. Công an huyện: 
 Xây dựng kế hoạch giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra công tác phòng  chống cháy 

nổ, công tác bảo vệ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong dịp tết nguyên đán Mậu Tý. Phối hợp với Đội quy tắc quản 
lý xây dựng đô thị bố trí lực lượng giải toả các tụ điểm họp chợ, đỗ xe không đúng nơi quy định. Tăng cường lực lượng tuần 
tra kiểm soát phát hiện và sử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm quy tắc đô thị và trật tự an toàn giao thông. 

 
Phối hợp với các ngành trong khối nội chính có kế hoạch chủ động đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật 

như: cờ bạc, ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhắc nhở và sử lý nghiêm các 
đối tượng sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán và đốt các loại pháo. 

 
Lực lượng vũ trang xây dựng và thực hiện kế hoạch trực chỉ huy, trực chiến đấu, trực ban; tổ chức cho cán bộ chiến sỹ 

ăn tết vui vẻ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xấu xảy ra. Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, nắm bắt 
tình hình diễn biến ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống tuyên 
truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do. 

 
10. Phòng văn hoá, Trung tâm văn hoá Thông tin thể thao:  
Tham mưu giúp UBND huyện hướng dẫn các cơ sở tổ chức thực hiện tốt kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/01/2008 của 

Uỷ ban nhân dân huyện về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân và các lễ hội văn hoá dân gian mang đậm đà 
bản sắc văn hoá dân tộc; tạo các điểm vui chơi lành mạnh cho nhân dân các xã, thị trấn. Trang trí các băng zôn, khẩu hiệu 
tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tinh thần đoàn kết, giữ gìn những thống tốt đẹp của dân tộc. Tổ chức các đợt kiểm tra, phát 
hiện xử lý kịp thời các các cơ sở kinh doanh, vận chuyển, buôn bán các loại hình văn hoá phẩm ngoài luồng, độc hại trái 
pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến nhu cầu hưởng thụ văn  hoá của nhân dân. 

 
11. Đài truyền thanh - Truyền hình: 



 Xây dựng các tin bài về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, những thành tựu về kinh tế - xã hội  đã đạt 
được của huyện trong năm 2007, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 và các chủ trương đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền 
các Chỉ thị của Trung ương, của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường 
trong dịp tết Nguyên đán, Chỉ thị về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ và các Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân 
huyện v.v... Trong những ngày Tết bố trí phân công cán bộ trực ở các cụm truyền hình để tiếp phát sóng các chương trình 
truyền hình của Trung ương và địa phương phục vụ nhân dân trong dịp tết. 

 
12. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 
 Phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo tất cả các trường tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh không được 

đốt pháo, sử dụng chất nổ, đồ chơi nguy hiểm trong dịp tết. Đảm bảo hoạt động dạy và học sau dịp tết theo đúng thời gian 
quy định. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hưởng ứng tết trồng cây để tạo cảnh quan cho trường, lớp học. 

 
13. Chi nhánh điện, trạm sản xuất kinh doanh nước sạch, Bưu điện huyện: 
 Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, cung cấp điện, nước đầy đủ, liên tục phục vụ cho hoạt động sản xuất, dịch vụ, 

sinh hoạt của nhân dân và các cơ quan, đơn vị. 
 
14. Xí nghiệp môi trường: 
 Thay thế và sửa chữa các bóng điện cháy, hỏng; Tăng cường chiếu sáng nơi công cộng, các điểm vui chơi giải trí. 

Chăm sóc các thảm hoa, thảm cỏ nơi công cộng, bố trí cán bộ duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường đảm bảo đường phố 
khang trang, sạch đẹp không để tồn động rác thải qua đêm. 

 
Uỷ ban nhân dân huyện Sa Pa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền toàn bộ nội dung của Chỉ thị này tới toàn thể cán bộ, nhân dân và nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các nội 
dung trên. Đồng thời tổng hợp xây dựng báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và việc tổ chức đón 
tết Nguyên đán năm 2008 của các đơn vị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 10/02/2008 (Tức ngày 04/01 
âm lịch) để Văn phòng tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (điện thoại 020.871.202 - Fax 020.871.662./. 

(Đài truyền thanh - truyền hình đưa tin) 
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