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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2017

CHỈ THỊ
Về chăm lo Tết Mậu Tuất 2018

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ X, là năm tiến hành rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa - xã hội của thành phố giữa nhiệm kỳ 2016 - 2020. Để chuẩn bị chu đáo cho
kế hoạch năm 2018, gắn với chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 với tâm thế chủ động, linh
hoạt, tạo thế và lực ngay từ quý đầu, tháng đầu, 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 thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường thi đua sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ ngay từ
tháng đầu, quý đầu năm 2018; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất tinh
thần cho nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà
a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà
nước thuộc thành phố:
+ Thi đua sáng tạo từ thành phố đến cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn
thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm
2017, tạo thế và lực ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2018. Tổ chức tổng kết
năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm,
làm nội bộ, không mời lãnh đạo các cấp, hoàn thành trước ngày 31 tháng 01
năm 2018.
+ Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết theo ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; 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 tổ chức thăm hỏi, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm
bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết đầm ấm, vui vẻ.
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+ Tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết trong nội bộ cơ quan, đơn vị; không

tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp; thực hiện chủ trương nghiêm
cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; không sử dụng kinh phí, phương
tiện, tài sản công vào các hoạt động Tết trái quy định.
+ 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, sốt giá, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
+ Từ nay cho đến Tết các cơ quan, đơn vị tập trung cho công việc, dành nhiều
thời gian đi cơ sở tìm hiểu đời sống người dân, nắm chắc hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ mọi rào cản, vướng mắc theo tinh
thần Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động; không 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 chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi
xã hội. Tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình
có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng,
Anh hùng Lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn
giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ
trực Tết.
Tăng cường giám sát quy trình thực hiện chi trả lương, thưởng và các khoản trợ
cấp, hỗ trợ cho người lao động đảm bảo chu đáo, đầy đủ và kịp thời; việc tổ chức các
đoàn đi thăm phải gọn nhẹ, thể hiện bằng tất cả tình cảm, sự quan tâm và tấm lòng; tổ
chức đi xe tập trung, hạn chế đi xe cá nhân, tránh phô trương hình thức gây phiền 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,
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tiên thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động.
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 TNCS 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. Đấy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ
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thuật phục vụ Tết; 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
a) Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp 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 các lễ hội Xuân, các hoạt động thể thao gắn với hoạt động Tết, các hoạt
động vui chơi giải trí rộng khắp, mang tính chất bao trùm và cân đối số lượng,
liêu lượng phù hợp giữa nội thành và ngoại thành. Trong đó, cần quan tâm đến
các nội dung như: sớm xác định nội dung, chủ đê mới mang nhiêu ý nghĩa, phù
hợp tình hình thực tế nhằm phục vụ tốt nhất đời sống văn hóa tinh thần của nhân
dân; Lễ hội Đường Sách cần kết hợp với Báo Xuân để phục vụ nhu cầu của nhân
dân; đường Hoa Nguyễn Huệ cần mở rộng không gian, đồng thời mở cửa sớm và
kết thúc muộn,...
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
truyên thống của ngành, quận, huyện và kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng (ngày
3/2/2018) thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, truyên
thống văn hoá của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, phong tục.
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 truyên, thông tin vê 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.

58

CÔNG BÁO/Số 09/Ngày 01-02-2018
b) Sở Du lịch phối hợp Công an thành phố, Sở Công Thương, Ủy ban nhân

dân các quận, huyện tổ chức thực hiện các sự kiện du lịch, chương trình du lịch
kêt hợp mua sắm, hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cho người dân và du
khách, 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.
c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo đài thành phố tăng cường
thông tin, phản ánh không khí vui Xuân, đón Têt của nhân dân; tiêp tục thông tin,
tuyên truyền 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 truyền để nâng cao ý
thức người dân về thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia
công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; thông tin đầy đủ về tình hình tài
chính, tiền tệ; thị trường giá cả; công tác chống sản xuất, buôn lậu, vận chuyển, tàng
trữ và sử dụng pháo trái phép,...
3. Chú trọng đạo đức kinh doanh, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn
thực phẩm; chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả ổn
định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
a) Sở Công Thương phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy mạnh Đề án
quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt gia cầm, Đề án quản lý nhận diện và
truy xuất nguồn gốc thịt heo; theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hoá, kiểm
soát chặt chẽ đảm bảo hàng hóa lưu thông, phân phối trên thị trường đạt chất lượng,
đúng quy định, rõ nguồn gốc; không để xảy ra tình trạng thiêu hàng, gián đoạn nguồn
hàng hoặc tồn đọng hàng hóa sau 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 được nguồn vốn
vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Têt.
Tiêp tục triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam"; đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc
tiên thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng, có chính sách hỗ trợ, ưu
tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn mở rộng
mạng lưới phân phối hàng hoá đên khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các huyện
ngoại thành,...nhằm tăng khả năng tiêp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn,
các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.
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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.
b) Sở Tài chính theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, có biện
pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá cục bộ, tránh điều chỉnh giá nhiều mặt hàng
vào cùng một thời điểm nhất là trong dịp trước và sau Tết; tăng cường kiểm tra, thanh
tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 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;
công bố công khai đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
c) Các doanh nghiệp trực thuộc thành phố chú trọng đạo đức kinh doanh, 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 chế xuất, khu công nghiệp, sinh viên ở các ký túc xá, các khu dân cư
thu nhập thấp.
d) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy mạnh chương trình dán tem truy
xuất nguồn gốc rau, củ, quả; có biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm
an toàn trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác
kiểm dịch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm gia súc,
gia cầm và thủy sản nuôi, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu.
đ) Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm
an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết, có biện pháp quản lý chặt chẽ vệ sinh an
toàn thực phẩm các lễ hội, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết. Tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất,
sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm.
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 để đáp ứng nhu cầu chi trả trong dịp Lễ, Tết; 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
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việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.
g) Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường tuyên truyền vận động doanh
nghiệp, tiểu thương kinh doanh 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. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối
tượng tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong xã hội.
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 trước Tết và từ các tỉnh, thành về thành phố Hồ Chí Minh sau
Tết
a) Công an thành phố bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân
dân vui Tết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm vui chơi
giải trí, những nơi tập trung đông người; triển khai các giải pháp quyết liệt, kể cả các
giải pháp tình thế đặc biệt nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn, kiềm
chế 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 Tết; triệt phá các ổ nhóm buôn lậu, buôn bán, sản xuất
hàng giả, buôn bán ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm, mê tín dị đoan, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
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.
c) Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, Ủy ban nhân dân các quận,
huyện 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 nếu để xảy ra các điểm cháy phức tạp, gây
thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
d) Ban Tiếp công dân thành phố phối hợp Công an thành phố có kế hoạch tiếp
công dân phù hợp, không để công dân khiếu nại, tụ tập tại các cơ quan Đảng, Nhà
nước trên địa bàn thành phố trong những ngày Tết.
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đ) Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải căn cứ nhu cầu thực
tế để điều phối phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi
lại của hành khách, đảm bảo thuận lợi, an toàn; tăng cường vận tải hành khách công
cộng để giảm áp lực xe cá nhân.
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, bến thủy nội địa, bến xe, cảng hàng
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.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện
nghiêm quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường, có phương án tổ chức
giao thông, hoàn trả mặt đường, bảo đảm cho phương tiện lưu thông an toàn, không
gây ùn tắc giao thông do việc thi công công trình, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân
dân, đặc biệt là các công trình vừa thi công vừa khai thác.
e) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các
quận, huyện tổng vệ sinh môi trường trước Tết; thu gom xử lý các loại rác thải, nạo
vét khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, làm sạch môi trường ở các đường phố,
khu vực công cộng, công sở, khu dân cư, hộ gia đình tạo cảnh quan môi trường xanh,
sạch, đẹp (riêng các khu vực tổ chức hội chợ hoa xuân, chợ hoa, tổ chức sự kiện đông
người phải đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng trước giờ giao thừa); kiểm tra, xử lý tình
trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang bảo vệ đường bộ,
đường điện, bờ sông, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị.
g) Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm 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 nhất là dịp Tết Nguyên đán, mùa
lễ hội.
h) 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
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ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết.
i) Sở Ngoại vụ phối hợp Ủy ban vê Người Việt Nam ở nước ngoài, 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.
5. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; tập trung giải quyết các
vụ việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi
a) Các đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trực, lịch làm việc trong dịp Tết, đặc biệt là các cơ
quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; kịp
thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để 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) 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. Đài Truyên
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.
c) 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
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.
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
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triển khai thực hiện, gửi Ủy ban nhân dân thành phố (Văn phòng Ủy ban nhân dân
thành phố) trước ngày 31 tháng 12 năm 2017./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong

