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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2019

CHỈ THỊ
Về chăm lo Tết Canh Tý 2020

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đánh giá việc hoàn thành
các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố nhiệm kỳ
2016-2020; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X,
chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Để chuẩn bị
chu đáo công tác chăm lo tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với tinh thần "Thành
phố Hồ Chí Minh - thành phố sạch, thành phố văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng
Đảng 90 năm" và phương châm "đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm,
bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân" gắn với nỗ lực thực hiện
hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân
thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh
nghiệp nhà nước thuộc thành phố khẩn trương tập trung thực hiện Chỉ thị số 40CT/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19
tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 1581-CV/TU ngày 27
tháng 12 năm 2019 của Thành ủy về chăm lo nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
- năm 2020 như sau:
1. Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ XI; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo
Tết đến với mọi nhà, mọi người.
a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà
nước thuộc thành phố:
+ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, phấn đấu ngay
từ đầu năm để thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển
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kinh tế - xã hội năm 2020, cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.
+ Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức các hoạt ỗộng vui Xuân ỗón
Tết trong nội bộ cõ quan, ỗõn vị; không tổ chức các ỗoàn ỗi thãm, chúc Tết lãnh ỗạo
các cấp; thực hiện chủ trýõng nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dýới mọi hình
thức; không sử dụng kinh phí, phýõng tiện, tài sản công vào các hoạt ỗộng mang tính
cá nhân, trái quy ỗịnh trong dịp Tết.
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo
Tết phù hợp theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách với phương châm "lấy sức dân
chăm lo cho dân" một cách hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa; thực hiện tốt các chính
sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho người dân; tổ chức chăm lo chu đáo đời
sống vật chất tinh thần người lao động; chi trả lương, thưởng sớm để người lao động
chủ động mua sắm Tết; phối hợp các đoàn thể ở địa phương quan tâm, chăm lo, tổ
chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi
nhà đều có Tết đầm ấm, vui vẻ.
+ Tập trung kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên địa
bàn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phục vụ Tết, thúc đẩy lưu
thông, có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
đáp ứng nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết; không để xảy ra tình trạng
thiếu hàng, đẩy giá, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
+ Từ nay cho đến Tết các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai Nghị quyết của
Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Kế hoạch của Ủy ban nhân
dân thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dành nhiều thời gian
đi cơ sở, nắm chắc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời hỗ
trợ, tháo gỡ; hạn chế đi công tác, tham quan, học tập ở nước ngoài, các trường hợp
đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định từng trường hợp cụ thể.
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban
nhân dân các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố thực
hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có
công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách khác trước Tết; tổ
chức thăm hỏi, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có
công, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ các
đơn vị lực lượng vũ trang trực Tết, các đối tượng xã hội; giúp đỡ các đối tượng có
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hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi,
các hộ dân đã di dời, bàn giao mặt bằng tại các dự án có hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ
chức các đoàn đi thăm phải gọn nhẹ, tránh phô trương hình thức gây phiên hà cho các
đơn vị và gia đình chính sách.
c) Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý khu công nghệ
cao; Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, Liên đoàn Lao động thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường, giám sát
và nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc địa bàn, kế hoạch trả lương,
tiên thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho công nhân, người lao động; đảm bảo chu
đáo, đầy đủ và kịp thời; hỗ trợ kịp thời những doanh nghiệp gặp khó khăn không có
khả năng chi trả lương và tiên thưởng Tết cho công nhân; không để xảy ra tranh chấp
lao động tập thể, đình công, lãn công.
d) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ
quan Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Thành Đoàn thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức chăm lo cho học sinh, sinh viên không có điêu kiện vê quê ăn Tết; chỉ
đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảng dạy, học tập nghiêm túc trong những
ngày cận Tết và những ngày đầu năm mới sau khi nghỉ Tết.
2. Chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
người dân
a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận,
huyện theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, đặc
biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng Tết của
người dân, đặc biệt là mặt hàng thịt heo; không để xảy ra tình trạng găm hàng, tung
tin thất thiệt gây tăng giá đột biến, cục bộ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp
hành các quy định của pháp luật vê quản lý giá, thuế, phí, lệ phí trên địa bàn, đặc biệt
đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và giá giữ xe; xử lý nghiêm
các trường hợp có hành vi vi phạm.
b) Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo dõi, dự
báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động
chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả ổn định
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm
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hàng, gián đoạn nguồn hàng hoặc tồn ứ hàng hóa sau Têt. Thực hiện các biện pháp
bình ổn thị trường, bình ổn giá các mặt hàng thiêt yêu dịp Têt; hỗ trợ, kêt nối các
doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiêt yêu phục vụ Têt với các tổ chức tín dụng
để tiêp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp
trước, trong và sau Têt.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác bình
ổn giá cả và cung cầu thịt heo trong dịp Têt Nguyên đán Canh Tý 2020.
Tiêp tục triển khai các hoạt ỗộng thực hiện Cuộc vận ỗộng "Ngýời Việt Nam ýu
tiên dùng hàng Việt Nam"; ỗôn ỗốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt ỗộng xúc
tiên thýõng mại nội ỗịa, các chýõng trình kích cầu tiêu dùng, có chính sách hỗ trợ, ýu
tiên và tạo ỗiều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chýõng trình bình ổn mở rộng
mạng lýới phân phối hàng hoá ỗên khu vực ỗông dân cý, khu công nghiệp, các huyện
ngoại thành,...nhằm tãng khả nãng tiêp cận hàng bình ổn cho các ỗối týợng khó khãn,
các ỗối týợng có thu nhập trung bình và thấp.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh công tác chống
buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, kiểm tra vi phạm trong sản xuất,
kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, không bảo
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
c) Các doanh nghiệp trực thuộc thành phố chú trọng đạo đức kinh doanh, chủ
động rà soát, đánh giá cung cầu theo giai đoạn, nâng cao chất lượng hàng hóa, đa
dạng mẫu mã, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; tăng cường bán hàng lưu
động phục vụ nhân dân vùng ven, ngoại thành, công nhân tại các khu chê xuất, khu
công nghiệp, sinh viên ở các ký túc xá, các khu dân cư thu nhập thấp.
d) Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố triển khai các biện pháp bảo ỗảm
an toàn thực phẩm trýớc trong và sau Têt, có biện pháp quản lý chặt chẽ vệ sinh an
toàn thực phẩm các lễ hội, không ỗể xảy ra ngộ ỗộc thực phẩm trong dịp Têt. Tãng
cýờng công tác thanh tra, kiểm tra bảo ỗảm an toàn thực phẩm tại các cõ sở sản xuất,
sõ chê, chê biên, nhập khẩu, lýu thông, buôn bán thực phẩm.
ỗ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ỗẩy mạnh các biện pháp phòng
chống bệnh dịch tả heo Châu Phi; tãng cýờng kiểm tra, kiểm soát, bảo ỗảm an toàn
trong giêt mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm; tãng cýờng công tác kiểm
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dịch ỗảm bảo chất lýợng vệ sinh an toàn thực phẩm ỗối với sản phẩm gia súc, gia
cầm và thủy sản nuôi, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu; thực hiện chýõng trình dán
tem truy xuất nguồn gốc rau, củ, quả; có biện pháp hỗ trợ bà con nông dân bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh có ỗýợc một cái Tết cổ truyền sung túc, ỗầy ỗủ và có biện pháp
tuyên truyền ỗể ngýời tiêu dùng hiểu về tình hình dịch bệnh.
e) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố chỉ đạo hệ thống các
ngân hàng thương mại hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh phục vụ
Tết; chuẩn bị đủ lượng tiền mặt (về số lượng và cơ cấu mệnh giá) để đáp ứng nhu cầu
chi trả trong dịp Lễ, Tết; chỉ đạo hệ thống Ngân hàng thương mại xây dựng kế hoạch
triển khai và dự phòng các vấn đề về tiếp quỹ ATM, về sự cố kỹ thuật để đảm bảo hệ
thống ATM hoạt động thông suốt, liên tục, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu rút tiền
của nhân dân, đặc biệt cho lực lượng công nhân, người lao động làm việc tại các khu
chế xuất, khu công nghiệp.
g) Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường tuyên truyền vận động bà con
tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện văn minh thương mại, niêm yết giá và
bán theo giá niêm yết; bán hàng bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
không mua bán hàng gian, hàng giả. Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng
theo giá niêm yết tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; phối hợp chặt chẽ với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, chính sách
của Nhà nước về bình ổn thị trường; các quy định pháp luật về thương mại.
3. Thực hiện tốt chủ đề năm "đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp
•

•

«/

•

•

•

o
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o

1

sống văn minh đô thị", triển khai hiệu quả tháng "Thành phố sạch - Thành phố
văn hóa mừng Xuân Canh Tý, mừng Đảng 90 năm". Tổ chức chu đáo, an toàn
các lễ hội Xuân, các hoạt động thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với
tuyên truyền chính trị; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài
nhiều ngày sau Tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt
động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.
a) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Tổng
Công ty Du lịch Sài Gòn, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đẩy mạnh xã hội hóa
trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Tết; tổ chức chu đáo,
an toàn, tiết kiệm, đúng quy định các lễ hội Xuân, các hoạt động văn hóa, thể thao,
vui chơi giải trí gắn với hoạt động Tết, trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động trên
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địa bàn ngoại thành, nông thôn; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo
dài sau Tết.
b) Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui chơi mừng
năm mới, tổng kết năm, đón nhận các phần thưởng thi đua, các lễ kỷ niệm ngày
truyền thống của ngành, quận, huyện và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam (ngày 3/2/1930 - 3/2/2020) thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lành
mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc, với thuần
phong, mỹ tục.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về hoạt động văn hóa và
kinh doanh dịch vụ văn hoá, quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ
hội. Các hoạt động văn hóa công cộng phải thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo
mỹ quan đô thị.
Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, ngăn chặn và xử lý
nghiêm khắc các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu
lợi bất chính. Tại các di tích, các nơi thờ tự, thực hành tín ngưỡng, cần nâng cao hiệu
quả công tác tuyên truyền, thông tin về các giá trị lịch sử văn hóa của di tích, ý nghĩa
của lễ hội; quản lý hàng quán, bãi để xe, giữ gìn vệ sinh, môi trường tại các khu du
lịch, điểm du lịch và khu vực lễ hội.
c) Các bảo tàng, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa trưng bày chuyên đề về bản
sắc văn hóa dân tộc, về Đảng, Bác Hồ, về sự nghiệp đấu tranh cách mạng và những
thành tựu đổi mới đất nước, của thành phố Hồ Chí Minh.
d) Sở Du lịch phối hợp Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và
Thể thao, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện các sự kiện du lịch,
chương trình du lịch kết hợp mua sắm phục vụ cho người dân và du khách phù hợp
với văn hóa và phong tục tập quán tốt đẹp của người Việt Nam, lưu ý đẩy mạnh các
biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân, du khách tại các khu vực
tổ chức sự kiện, khu vui chơi giải trí, các khu vực trung tâm.
đ) Sở Tài nguyên và Môi trýờng, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các
quận, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm
2018 về thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra
đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước", tiến hành tổng vệ sinh
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trước Tết, thu gom xử lý các loại rác thải, nạo vét khõi thông cống rãnh, chãm sóc cây
xanh, làm sạch môi trýờng ở các ỗýờng phố, khu vực công cộng, công sở, khu dân
cý, hộ gia ỗình tạo cảnh quan môi trýờng xanh, sạch, ỗẹp (riêng các khu vực tổ chức
hội chợ hoa xuân, chợ hoa, tổ chức sự kiện ỗông ngýời phải ỗảm bảo sạch sẽ, thông
thoáng trýớc giờ giao thừa); tổ chức trang trí hoa, bố trí cây xanh, hoa kiểng tại các
trục đường trung tâm thành phố, các khu vui chơi giải trí; kiểm tra, xử lý tình trạng
xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lê ỗýờng, hành lang bảo vệ ỗýờng bộ, ỗýờng ỗiện,
bờ sông, ỗảm bảo trật tự mỹ quan ỗô thị.
e) Sở Ngoại vụ phối hợp Ủy ban vê Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố,
hỗ trợ các thủ tục và tạo mọi điêu kiện thuận lợi để kiêu bào vê quê vui Tết; phối hợp
Sở Du lịch, Công an thành phố để giải quyết nhanh, kịp thời các phản ảnh của du
khách trong những ngày Tết. Tổ chức chu đáo buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố
với Lãnh sự đoàn, bà con kiêu bào vê quê vui Tết.
g) Sở Thông tin và Truyên thông chỉ đạo các báo đài thành phố tăng cường
thông tin, phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân; tiếp tục thông tin,
tuyên truyên để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường thông tin, tuyên truyên để nâng cao ý
thức người dân vê thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia
công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
h) Đài Truyên hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các báo đài
thành phố tăng cường thông tin, phản ánh không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân;
tiếp tục thông tin, tuyên truyên để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong việc thực
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tăng cường thông tin, tuyên
truyên để nâng cao ý thức người dân vê thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ
động, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn
vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết. Thông tin đầy đủ và chính xác vê tình hình tài
chính, tiên tệ, chống tiên giả, rửa tiên; thị trường giá cả; công tác chống sản xuất,
buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép; phòng, chống cháy, nổ; các
hoạt động triển khai chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những gia đình
chính sách, người thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
4. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đáp ứng đầy
đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành
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trước Tết và từ các tỉnh, thành về thành phố Hồ Chí Minh sau Tết
a) Công an thành phố, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138, Ủy ban nhân dân
các quận, huyện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui
Têt; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yêu; các mục tiêu trọng điểm,
các địa điểm vui chơi giải trí, những nơi tập trung đông người; triển khai các giải
pháp quyêt liệt, kể cả các giải pháp tình thê đặc biệt nhằm hạn chê ùn tắc giao thông,
đảm bảo an toàn, kiềm chê tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi hành
vi sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng pháo nổ các loại, không để xảy
ra đốt pháo nổ, các vụ trọng án trong những ngày Têt; triệt phá các ổ nhóm buôn lậu,
buôn bán, sản xuất hàng giả, buôn bán sử dụng ma túy, tệ nạn cờ bạc, số đề, mại dâm,
mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại nơi có nguy
cơ cháy nổ cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nêu để xảy ra các điểm cháy phức tạp, gây thiệt
hại nghiêm trọng về người và tài sản.
b) Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành
phố tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác
quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức bắn
pháo hoa phục vụ nhân dân thành phố trong đêm giao thừa, bảo đảm an toàn tuyệt đối
về người và vũ khí trang bị.
c) Ban Tiêp công dân thành phố phối hợp Công an thành phố có kê hoạch tiêp
công dân phù hợp, không để công dân khiêu nại, tụ tập tại các cơ quan Đảng, Nhà
nước trên địa bàn thành phố trong những ngày Têt.
d) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ
phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), nâng
cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thuận lợi và an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của
nhân dân từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành trước Têt và từ các tỉnh, thành
về Thành phố Hồ Chí Minh sau Têt; tăng cường vận tải hành khách công cộng thân
thiện, thuận lợi và đảm bảo đúng giờ để giảm áp lực xe cá nhân; xử lý nghiêm các
hành vi chèn ép khách, đầu cơ vé, tăng giá vé bất hợp lý.
Phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan chỉnh
trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bên thủy nội địa, bên xe, cảng hàng
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không, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa
chọn chuyến đi; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho
hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho
người dân có nhu cầu mua vé; đồng thời phối hợp Công an thành phố có biện pháp
chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội.
Tãng cýờng kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các chủ ỗầu tý, nhà thầu thực hiện
nghiêm quy ỗịnh về an toàn lao ỗộng và bảo vệ môi trýờng, có phýõng án tổ chức
giao thông, hoàn trả mặt ỗýờng, bảo ỗảm cho phýõng tiện lýu thông an toàn, không
gây ùn tắc giao thông do việc thi công công trình, ỗáp ứng tốt nhu cầu ỗi lại của nhân
dân, ỗặc biệt là các công trình vừa thi công vừa khai thác.
đ) Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm bố trí đội ngũ y bác sĩ trực tết, đủ
thuốc, trang thiết bị để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ
độc, sinh đẻ trong những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ trong các
trường hợp cấp cứu. Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch, nhất là các loại
bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân, dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội.
e) Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Điện lực thành phố, Tổng Công
ty Cấp nước Sài Gòn đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, internet, đáp
ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết.
5. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các
công việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi
a) Các ỗõn vị tổ chức chủ ỗộng rà soát, giải quyết dứt điểm những công việc còn
tồn đọng, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, ngýời lao ỗộng
trực trong dịp Tết, ỗặc biệt là các cõ quan, ỗõn vị có trách nhiệm giải quyết công việc
của ngýời dân, doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát
sinh không ỗể công việc ùn tắc, trì trệ.
Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật
hành chính, kỷ luật lao động; không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh
hưởng đến hiệu quả công việc. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành
chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
b) Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc
của cán bộ công chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà nước trong những
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ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết; xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố
xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả
làm việc của cán bộ, công chức, người lao động.
c) Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các
quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phải nhanh chóng đưa các
hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, học tập... trở lại bình thường. Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch đảm bảo ổn định thị trường lao động sau
Tết. Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các báo của
thành phố tập trung thông tin tình hình khai trương hoạt động của các doanh nghiệp;
tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, người lao động những ngày sau
Tết.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh
nghiệp nhà nước thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện, gửi Ủy ban nhân dân thành phố (Văn phòng Ủy ban nhân dân
thành phố) trước ngày 05 tháng 01 năm 2020./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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