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tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Mậu Tý 2008; tăng
cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi ñầu cơ tích trữ, nâng giá, sản xuất
và kinh doanh hàng giả, hàng kém phẩm chất; chống buôn lậu và gian lận thương mại
nhất là hàng lương thực, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, thuốc chữa bệnh; kiên
quyết không ñể xảy ra tình trạng sản xuất, kinh doanh, ñốt các loại pháo và sử dụng
ñồ chơi nguy hiểm bị cấm.
4. Sở Tài chính:
- Phối hợp với các Sở: Thương mại, Công nghiệp, Y tế; UBND các quận, huyện
tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và quản lý giá; ñặc biệt lưu ý các mặt hàng
xăng dầu, thuốc chữa bệnh, gas; không ñể tình trạng doanh nghiệp ñộc quyền về giá,
ñịnh giá bất hợp lý, ñầu cơ nâng giá, không thực hiện niêm yết giá; kiên quyết xử lý
kịp thời theo quy ñịnh những vi phạm về Pháp lệnh Giá;
- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước ðà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh ðà
Nẵng, Bảo hiểm xã hội ðà Nẵng, Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội ñảm bảo ñủ
nguồn tiền và có kế hoạch chi trả lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp tháng 01 và tạm
ứng tháng 02 năm 2008 trong tháng 01 năm 2008 cho các ñối tượng thụ hưởng từ quỹ
ngân sách, quỹ bảo hiểm xã hội (kể cả doanh nghiệp) trước ngày 25 tháng 01 năm
2008.
5. Sở Lao ñộng- Thương binh và Xã hội có kế hoạch cụ thể chăm lo, giúp ñỡ
các ñối tượng chính sách, các hộ bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt có hoàn cảnh khó khăn;
ñồng thời có kế hoạch thăm viếng, tặng quà các ñối tượng chính sách và gia ñình có
công tiêu biểu. Phối hợp với UBND quận, huyện khảo sát, kiểm tra có biện pháp cứu
trợ các hộ ñặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, giải quyết các vấn ñề xã hội khác, nhằm
tạo ñiều kiện cho mọi người, mọi gia ñình ñều ñược ñón xuân vui Tết.
6. Các Sở: Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Giáo dục và ðào tạo,
Du lịch phối hợp tổ chức các hình thức cổ ñộng, các loại hình văn hoá nghệ thuật, vui
chơi giải trí phù hợp với cảnh quan ñô thị, ñáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần cho
nhân dân và bạn bè quốc tế có mặt tại thành phố ðà Nẵng.
Tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt ñộng văn hoá, bài
trừ tệ nạn xã hội; xử lý kiên quyết và kịp thời ñối với các hành vi vi phạm về lưu
hành văn hoá phẩm ñộc hại và các tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị ñoan...
7. Công an và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố:
- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, ñoàn thể tăng
cường các biện pháp ñảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống
cháy nổ trên ñịa bàn; ñẩy mạnh công tác ñấu tranh phòng chống tội phạm, huy ñộng
các lực lượng chức năng mở ñợt cao ñiểm tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm;
thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị
406/TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và ñốt
tất cả các loại pháo, các loại ñồ chơi nguy hiểm; kiên quyết xử lý các vi phạm về trật

