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_______________________

________________________________________________

Số: 23/CT-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ
V/v Tổ chức Tết Mậu Tý năm 2008
_______________________

Năm mới 2008 và Xuân Mậu Tý ñến trong ñiều kiện ðảng bộ và nhân dân thành
phố chúng ta ñã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng
năm 2007. Trong khi thành phố còn chưa khắc phục xong hậu quả các cơn bão năm
2006, lại phải gánh chịu trận lũ lụt ñặc biệt lớn do hoàng lưu côn bão số 5 gây ra; giá
tiêu dùng, nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất tăng ở mức cao, ảnh hưởng ñến ñời
sống nhân dân và hiệu quả sản xuất-kinh doanh của các doanh nghiệp, cùng với
những vấn ñề xã hội bức xúc mới nảy sinh; với sự nỗ lực phấn ñấu, vượt qua khó
khăn của các cấp, các ngành và của toàn dân, thành phố ñã ñạt ñược những kết quả
tương ñối toàn diện trên các lĩnh vực hoạt ñộng.
ðể tổ chức ñón Tết Mậu Tý năm 2008 vui tươi, an toàn và tiết kiệm, tạo không
khí phấn khởi và quyết tâm ñể hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã
hội năm 2008, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận,
huyện, theo chức năng nhiệm vụ triển khai kế hoạch cụ thể phục vụ Tết trên ñịa bàn,
ñảm bảo cho nhân dân ñón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; ñặc biệt quan
tâm chu ñáo ñến các gia ñình chính sách, các hộ bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra;
các hộ nghèo, khó khăn; các hộ dân cư vừa mới giải toả di dời chưa ổn ñịnh cuộc
sống, ñảm bảo mọi gia ñình ñều ñược ñón xuân vui Tết.
2. Sở Thương mại: có trách nhiệm chỉ ñạo các doanh nghiệp tổ chức lực lượng
hàng hoá ñủ ñáp ứng nhu cầu thị trường Tết; bám sát chỉ ñạo của Bộ Công Thương,
khi ñược hỗ trợ vốn ñể dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, phải khẩn trương báo cáo
UBND thành phố và có kế hoạch triển khai thực hiện. ðặc biệt, phải bảo ñảm ñủ
hàng hoá thiết yếu phục vụ ñồng bào các xã miền núi thuộc huyện Hoà Vang; phối
hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tổ chức nắm tình hình diễn biến thị
trường, trong ñó tập trung nắm chắc diễn biến về giá cả các mặt hàng thiết yếu ñể kịp
thời phát hiện việc ñầu cơ, tạo tình trạng khan hiếm giả tạo; kiểm tra việc niêm yết
giá và bán theo giá niêm yết. Tổ chức tốt Hội chợ Xuân từ ñến 28 tháng 01 ñến ngày
3 tháng 2 năm 2008 ñể phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết.
3. Các ngành Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, Công an, Bộ ñội biên
phòng… phối hợp chặt chẽ với các ñịa phương triển khai thực hiện tốt Công văn số
6460/BCð-KTN ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Ban Chỉ ñạo 127 thành phố về việc

