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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN PHÚ NHUẬN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2011/CT-UBND

Phú Nhuận, ngày 21 tháng 11 năm 2011

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức ñón tết Nhâm Thìn năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 34/2011/CT-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức ñón tết Nhâm Thìn năm 2012 theo
phương châm “ñoàn kết, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”, ñảm bảo Tết ñến với mọi
nhà, mọi người, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan,
ban, ngành, ñoàn thể thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường nghiêm túc
triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu ñáo ñời
sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên ñịa bàn, nhất là các
gia ñình chính sách, cán bộ hưu trí, ñồng bào nghèo, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ
trang, công nhân, sinh viên.
1.1. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ñơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân
15 phường chủ ñộng xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các ñoàn thể tại ñịa phương tổ chức các hoạt ñộng vui Xuân an toàn; triệt ñể
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vận ñộng nhân dân phát huy truyền thống tương
thân, tương trợ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia ñình chính sách, các lực lượng
vũ trang, cán bộ, nhân viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, học viên ở trung tâm
giáo dục của thành phố và những hộ gia ñình nghèo,… có ñiều kiện vui Tết trong
không khí ñầm ấm, nghĩa tình và trách nhiệm.
1.2. ðề nghị Quận ñoàn và Liên ñoàn Lao ñộng quận phối hợp với Phòng Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân 15 phường có kế hoạch chăm lo Tết
và tổ chức các hoạt ñộng vui Xuân cho thanh thiếu niên nghèo, sinh viên, công nhân
không có ñiều kiện về quê ăn Tết, ñảm bảo vui Xuân an toàn, ña dạng về hình thức,
phong phú về nội dung.
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1.3. Trách nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Phối hợp với các ngành chức năng liên quan quận và Ủy ban nhân dân 15
phường thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tết Nhâm Thìn năm 2012; nội
dung tuyên truyền phải gắn với các hoạt ñộng kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Quân
ñội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011); 22 năm ngày Hội Quốc phòng
toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2011); 51 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải
phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2011); 82 năm ngày thành lập ðảng
Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2012) và ñẩy mạnh việc “Học tập và làm
theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh” với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. ðồng thời, phát ñộng các hộ dân thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan ñô
thị ñể cùng ñón Tết trong môi trường sạch ñẹp, trong lành.
- ðôn ñốc, nhắc nhở các ñơn vị thực hiện tốt Kế hoạch của Ủy ban nhân dân
quận về tổ chức Lễ, Hội mừng ðảng, mừng Xuân Nhâm Thìn năm 2012 nhằm phát
huy nét ñẹp văn hóa của Tết cổ truyền Việt Nam và truyền thống uống nước nhớ
nguồn mang bản sắc dân tộc và lòng nhân ái.
- Kết hợp với Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao có trách nhiệm
tham mưu cho Ban Chỉ ñạo các ngày lễ lớn thực hiện trang trí, cổ ñộng trực quan trên
các tuyến ñường lớn ñảm bảo các yêu cầu về thuần phong mỹ tục, trật tự an toàn giao
thông và theo các quy ñịnh của pháp luật; tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ,
thể dục thể thao phong phú, ña dạng, ñậm ñà bản sắc, truyền thống dân tộc nhằm
phục vụ nhân dân ñón Tết Tân Mão năm 2011.
1.4. Trách nhiệm Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội:
- Chủ ñộng phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường rà soát danh sách các ñối
tượng chính sách, có công cách mạng, các hộ thuộc diện xóa ñói giảm nghèo, trẻ em
cơ nhỡ, người già, người tàn tật,… ñề xuất Ủy ban nhân dân quận tổ chức thăm hỏi,
tặng quà, tạo ñiều kiện cho ñồng bào vui Tết.
- Cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Liên ñoàn Lao ñộng quận,
Quận ñoàn, Phòng Kinh tế hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng,
nắm chắc tình hình sinh hoạt, ñời sống của người lao ñộng trong các doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất - kinh doanh; phối hợp giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ ñình
công (nếu có), không ñể ảnh hưởng ñến tình hình sản xuất, kinh doanh và an ninh trật
tự trên ñịa bàn. Cùng với Liên ñoàn Lao ñộng quận và Quận ñoàn tổ chức các hoạt
ñộng thiết thực nhằm chăm lo cho số lao ñộng, sinh viên không có ñiều kiện về quê
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ăn Tết. Xây dựng Kế hoạch chăm lo Tết các ñối tượng chính sách thật cụ thể, cùng
với Ủy ban nhân dân 15 phường quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ những người sau cai
nghiện ñã tái hòa nhập cộng ñồng nhưng chưa có việc làm, thu nhập ổn ñịnh tại ñịa
phương và tổ chức chu ñáo việc ñi thăm các trường, trung tâm giáo dưỡng, nuôi
dưỡng theo kế hoạch chung.
- Phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Phú Nhuận và
Ủy ban nhân dân phường 12 tổ chức chăm sóc ðài liệt sỹ ñể các cơ quan, ban, ngành,
ñoàn thể và nhân dân ñến thăm viếng trong dịp Tết.
1.5. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ ñộng phối hợp với Kho bạc Nhà
nước Phú Nhuận tập trung giải quyết nhanh chóng các khoản chi lương, thưởng và
thực hiện các chế ñộ chính sách cho cán bộ - công nhân viên trước khi nghỉ Tết,
không ñể tồn ñọng; chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết cho cán bộ - công nhân viên khu
vực hành chính (cả khối phường), ñơn vị sự nghiệp không có thu, các ñoàn thể, y tế,
giáo dục và lực lượng vũ trang. Kiểm tra, ñối chiếu và dự trù kinh phí chăm lo Tết
ñối với các ñối tượng chính sách.
2. Chủ ñộng chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý ñảm bảo ñáp
ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên ñịa bàn trước, trong và sau Tết; kiên
quyết ñấu tranh chống ñầu cơ, buôn lậu, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém
chất lượng, bảo vệ sức khỏe nhân dân; xử lý kiên quyết ñối với ñối tượng tung
tin thất thiệt gây bất ổn thị trường:
2.1. Trách nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế:
- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan quận tham mưu Ủy ban
nhân dân triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức Hội chợ bán hàng bình ổn giá
phục vụ tết Nhâm Thìn năm 2012. ðồng thời triển khai hệ thống các ñiểm bán hàng
theo chương trình bình ổn thị trường của thành phố nhằm ñảm bảo cung ứng nguồn
hàng hóa dồi dào, phong phú, giá cả ổn ñịnh ñối với những mặt hàng thiết yếu theo
chương trình bình ổn thị trường trên ñịa bàn thành phố năm 2011 và tết Nhâm Thìn
2012 nhằm phục vụ nhu cầu ñón Tết của nhân dân.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường, Ban Quản lý chợ Phú Nhuận và các
Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ: Phú Thịnh và Phú Hưng làm tốt công tác hướng
dẫn, tuyên truyền và giáo dục pháp luật ñể các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự giác
không tham gia hoặc tiếp tay buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi
kinh doanh trái phép khác.
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- Tổ chức thu thập thông tin, tình hình cung cầu trên thị trường, kịp thời phối
hợp với các ngành chức năng liên quan xử lý những vấn ñề phát sinh, không ñể việc
tăng giá ảnh hưởng ñến mức sống của nhân dân, nhất là giới công nhân, lao ñộng
nghèo, ñảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ Tết.
2.2. Trách nhiệm ðội trưởng ðội Quản lý thị trường:
- Chủ ñộng phối hợp với Công an quận, Chi Cục Thuế, các ngành chức năng
liên quan quận và Ủy ban nhân dân 15 phường xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm
soát thị trường trước, trong và sau Tết; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi
vi phạm pháp luật như: ñầu cơ, găm hàng, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng
gian, hàng không hóa ñơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn hiệu,
sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng,… xử
lý nghiêm các trường hợp lưu thông, buôn bán các mặt hàng cấm như pháo, các loại
ñồ chơi nguy hiểm.
- Thường xuyên tổ chức ðoàn kiểm tra liên ngành, phối hợp cùng với Công an
quận, Trạm Thú y, ðoàn Thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra,
kiểm soát chặt chẽ hoạt ñộng kinh doanh, giết mổ gia súc - gia cầm; xử lý triệt ñể các
trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc - gia cầm chưa qua kiểm dịch,
nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, nhất là tại những cửa ngõ ñi vào ñịa bàn quận.
2.3. Trách nhiệm Trưởng Phòng Y tế:
Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra và xử lý
các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhất là tại các
bếp ăn tập thể, các ñơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp, không ñể xảy ra các vụ ngộ
ñộc thực phẩm trên ñịa bàn.
2.4. Trách nhiệm Trưởng Trạm Thú y:
- Kết hợp thường xuyên với Ủy ban nhân dân 15 phường, các cơ quan hữu quan
quận, thành phố trong việc kiểm tra, xử phạt nghiêm các ñiểm kinh doanh gia súc, gia
cầm sống, ñông lạnh chế biến, trứng gia cầm chưa qua kiểm dịch, không bảo ñảm vệ
sinh dịch tễ trên ñịa bàn (kể cả các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể ở các trường
học,…) và phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi diễn biến liên quan ñến tình hình
phát sinh dịch bệnh.
- ðôn ñốc các ñơn vị thực hiện nghiêm chế ñộ thông tin, báo cáo về tình hình
cúm gia cầm ñể Quận có biện pháp chỉ ñạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời những
vấn ñề phát sinh ngoài kế hoạch ñã triển khai quán triệt.
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2.5. Trưởng Công an quận chủ trì phối hợp với ðội Quản lý thị trường, Ủy ban
nhân dân 15 phường tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các ñơn vị, cá nhân mua
bán ngoại tệ, vàng bất hợp pháp hoặc ñầu cơ lũng ñoạn thị trường.
2.6. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế,
ðội Quản lý thị trường, Chi Cục Thuế Phú Nhuận và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ
chức ñoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, kết hợp với kiểm tra việc chấp hành kỷ luật
Nhà nước về giá, bán hàng hóa dịch vụ theo ñúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy
ñịnh; kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết; việc kê khai giá, ñăng
ký giá ñối với loại hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai ñăng ký giá, nhất là
ñối với những hàng hóa - dịch vụ thiết yếu, trong ñó tập trung tại các chợ, nơi mua
bán tập trung và khu vui chơi, giải trí; phát hiện và xử lý kịp thời theo quy ñịnh của
Pháp lệnh Giá và các quy ñịnh của pháp luật có liên quan ñối với các hành vi vi phạm
như: quyết ñịnh giá sai thẩm quyền, quy ñịnh mức giá không tuân thủ quy trình, hạch
toán vào giá các chi phí không ñúng, không hợp lý, hợp lệ; lợi dụng vị trí ñộc quyền
ñể liên kết giá bất hợp lý; báo cáo kịp thời các biến ñộng giá cả và ñề xuất Ủy ban
nhân dân quận các giải pháp nhằm ổn ñịnh giá cả thị trường.
2.7. Trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Phó Ban Quản lý
chợ Phú Nhuận (phụ trách ñiều hành) và Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại
Dịch vụ Phú Thịnh, Phú Hưng:
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan quận tăng cường tuyên
truyền, vận ñộng các hộ tiểu thương kinh doanh trên ñịa bàn thực hiện văn minh
thương mại, công khai niêm yết giá và bán ñúng giá niêm yết, bán hàng bảo ñảm chất
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; cam kết không mua bán hàng gian - hàng giả,
hàng kém chất lượng.
- Tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết ñối với các
mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các chợ, nơi mua bán tập trung và các
dịch vụ trên ñịa bàn, không ñể xảy ra hiện tượng ñầu cơ, găm hàng, tạo cơn sốt ảo
trên thị trường, ngăn ngừa tác ñộng tâm lý ñẩy giá lên cao; kiểm soát chặt chẽ về chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất - kinh doanh thực phẩm; phối hợp
với các cơ quan hữu quan kiên quyết xử lý các ñối tượng tung tin ñồn nhảm, thất thiệt
gây hoang mang trong xã hội; báo cáo kịp thời các biến ñộng giá và ñề xuất Ủy ban
nhân dân quận các giải pháp ổn ñịnh thị trường.
2.8. Ban Quản lý chợ Phú Nhuận và Chủ nhiệm các Hợp tác xã Thương mại
Dịch vụ Phú Thịnh, Phú Hưng chủ ñộng phối hợp với cán bộ Thú y thường xuyên
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kiểm tra, nhắc nhở các tiểu thương chấp hành tốt các quy ñịnh về kinh doanh gia cầm
- thủy cầm, các sản phẩm của chúng và những mặt hàng thực phẩm tươi sống khác;
yêu cầu các tiểu thương thường xuyên thực hiện việc tiêu ñộc, khử trùng quầy sạp ñể
ñảm bảo vệ sinh theo quy ñịnh. Không cho phép các tiểu thương ñã chuyển ñổi mặt
hàng kinh doanh khác bán xen kẽ sản phẩm gia cầm. ðồng thời, báo cáo kịp thời tình
hình giá cả trước, trong và sau Tết cho Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch từ
ngày 09/01/2012 (tức ngày 16 tháng 12 Âm lịch) ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân
dân quận.
3. ðảm bảo ổn ñịnh tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao
thông, phòng chống cháy nổ và mỹ quan ñô thị trong thời gian trước, trong và
sau Tết:
3.1. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận và các tổ
chức ñoàn thể có kế hoạch tuyên truyền, vận ñộng các ngành, giới nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh - mỹ quan ñô thị và phong trào
“Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa ở khu dân cư”, chủ ñộng phòng ngừa,
kịp thời phát hiện và mạnh dạn tố giác cho cơ quan chức năng các loại tội phạm ñể
xử lý theo quy ñịnh của pháp luật, thực hiện nghiêm túc quy ñịnh cấm buôn bán, vận
chuyển, tàng trữ và ñốt pháo, không cờ bạc, rượu chè, không mê tín dị ñoan và chỉ
ñạo hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ñoàn thể 15 phường phối hợp
chặt chẽ, ñồng bộ với Ủy ban nhân dân các phường trong công tác quản lý giáo dục
cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng ñồng dân cư và các ñối tượng thuộc diện quản
lý tại ñịa phương, phát ñộng phong trào toàn dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ
gìn trật tự giao thông ñô thị, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất
là phải giám sát chặt chẽ các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, cẩn thận
trong sử dụng nhang, ñèn thờ cúng và ñốt vàng mã ñể mọi người, mọi nhà cùng ñón
Tết trong môi trường an toàn, sạch ñẹp, trong lành.
3.2. Trách nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin:
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường thường xuyên tổ chức kiểm tra và
xử lý nghiêm các trường hợp treo gắn bảng quảng cáo, bảng hiệu, rao vặt trái phép,
sai quy ñịnh trên các tuyến ñường nhằm chấn chỉnh trật tự quảng cáo, ñảm bảo mỹ
quan ñô thị trên ñịa bàn.
- Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh,
sao chép trái phép các loại băng, ñĩa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các loại văn hóa
phẩm ñồi trụy phản ñộng… ngăn chặn các vi phạm về bản quyền tác giả.
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- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường tăng cường kiểm
tra các cơ sở dịch vụ, ăn uống dễ phát sinh tệ nạn xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm
minh các cơ sở vi phạm và nếu ñủ yếu tố cấu thành tội phạm thì chuyển hồ sơ vi
phạm sang cơ quan ñiều tra ñể truy tố xét xử theo luật ñịnh.
3.3. Trách nhiệm Trưởng Công an quận:
- Tăng cường chỉ ñạo mở các ñợt cao ñiểm tấn công các loại tội phạm, giải quyết
tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn tuyệt ñối các mục tiêu chính trị,
kinh tế, văn hóa quan trọng; kiểm tra công tác quản lý nhân hộ khẩu, các loại vũ khí,
vật liệu nổ trong cơ quan, xí nghiệp; kịp thời ñấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các
hoạt ñộng gây phức tạp về an ninh chính trị; rà soát, nắm chắc tình hình các vụ khiếu
kiện trong nhân dân, các vụ có dấu hiệu ñình công ở các doanh nghiệp ñể ñề xuất
biện pháp giải quyết kịp thời, không ñể phần tử xấu lợi dụng kích ñộng, lôi kéo gây
mất an ninh trật tự; ñề phòng và chủ ñộng phối hợp với các tỉnh xử lý kịp thời tình
trạng dân ở các tỉnh kéo về thành phố khiếu kiện, gây rối trật tự.
- Tiếp nhận và ñiều tra khởi tố nhanh những vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự do
các cơ quan chức năng chuyển giao, nhất là ñối với các tổ chức, cá nhân có hành vi
ñầu cơ găm hàng, ñưa tin thất thiệt gây hậu quả nghiêm trọng ñối với sản xuất và ñời
sống của nhân dân, gây tâm lý bất an trong xã hội ñể nâng cao tính răn ñe.
- Chỉ ñạo ðội Cảnh sát Giao thông Trật tự Phản ứng nhanh và Công an 15
phường tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề ñường, vỉa hè ñể buôn bán, ñậu
xe, làm bãi giữ xe trái phép nhất là trên tuyến ñường Phan Xích Long, khu vực kênh
Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Phối hợp chặt chẽ, ñồng bộ với các quận giáp ranh có phương
án phòng chống ñua xe ở các tuyến ñường liên quận; xây dựng kế hoạch chống kẹt xe
tại các giao lộ thường ùn tắc giao thông trong giờ cao ñiểm và bố trí lực lượng
thường xuyên tại các chốt ñèn ñược phân cấp quản lý ñể bảo ñảm tốt tình hình trật tự
an toàn giao thông trên ñịa bàn.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy ñể phát hiện và
khắc phục kịp thời các thiếu sót có thể xảy ra cháy nổ; qua ñó nhắc nhở các cơ quan,
ñơn vị, xí nghiệp, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, Ủy ban nhân dân 15 phường,
Ban Quản lý chợ, các Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Thịnh, Phú Hưng, các
Trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư trên ñịa bàn thực hiện tốt các quy ñịnh về
an toàn phòng cháy, chữa cháy, không ñể xảy ra tình trạng cháy, nổ trên ñịa bàn;
củng cố lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, tăng cường công tác
tuần tra, bảo vệ phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong những ngày nghỉ; ñồng thời rà
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soát, hoàn chỉnh phương án phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn của từng ñơn vị
nhằm có biện pháp xử lý trong những tình huống bất ngờ, phức tạp. ðồng thời xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy về ñiện, lấn chiếm lối
thoát nạn, sắp xếp hàng hóa, quầy sạp lấn chiếm lối ñi lại và khoảng cách an toàn
phòng cháy, chữa cháy.
3.4. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận phối hợp với Công an quận 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 trại.
3.5. Trưởng Phòng Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
quận và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức thăm hỏi, tiếp xúc, ñộng viên các giáo
sĩ, chức sắc, các linh mục, mục sư phụ trách các nhà thờ, hội thánh thực hiện tốt chủ
trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước.
3.6. Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an
quận và Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện tốt công tác giải quyết ñối tượng tái
hòa nhập cộng ñồng, nhất là số người sau cai nghiện; có kế hoạch tổ chức thu gom
các ñối tượng tệ nạn xã hội là gái mại dâm, người nghiện ma túy, ăn xin, lang thang
vào các trường trại trước Tết.
3.7. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, ñôn
ñốc các ban, ngành, ñoàn thể và Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức làm tổng vệ
sinh, dọn dẹp ñường phố, cơ quan sạch ñẹp, không ñể tồn tại các ñiểm rác tập trung
trước, trong và sau Tết nhằm tạo vẻ mỹ quan ñô thị chào mừng Tết Cổ truyền dân
tộc.
3.8. Giám ñốc Bệnh viện quận bố trí ñội ngũ y, bác sỹ trực cấp cứu 24/24, bảo
ñảm tốt việc cấp cứu, ñiều trị tại bệnh viện và các trạm Y tế khu vực trong các ngày
Tết, không ñể xảy ra việc ñáng tiếc do bất cẩn hoặc chậm xử lý.
3.9. Giám ñốc Trung tâm Y tế dự phòng thực hiện tốt công tác phòng chống
dịch bệnh, tiếp tục duy trì các biện pháp ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, tay chân
miệng,… có biện pháp xử lý, ñiều trị kịp thời, không ñể xảy ra tình trạng dịch bệnh
lây lan trên diện rộng.
3.10. Trách nhiệm của Trưởng Ban Quản lý các chợ Phú Nhuận, Trần Hữu
Trang, và Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Thịnh:
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan quận và Ủy ban nhân dân
các phường sở tại tăng cường kiểm tra, sắp xếp bố trí các hộ tiểu thương mua bán trật
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tự an toàn, không chiếm dụng lòng lề ñường ñể kinh doanh, gây cản trở, ách tắt giao
thông; ñồng thời nhắc nhở những người buôn bán phải tập trung rác ñúng nơi quy
ñịnh, không xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung và thông báo cho các tiểu thương
chấm dứt buôn bán chợ Tết lúc 12g00 trưa ngày 22/01/2012 (tức ngày 29 tháng 12
Âm lịch) ñể tạo ñiều kiện cho công nhân vệ sinh triển khai sớm việc thu gom, vận
chuyển rác.
- Lập phương án phối hợp giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ chợ với Công an
phường sở tại trong việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; tổng kiểm tra
hệ thống ñiện trong chợ, kịp thời cải tạo, sửa chữa những thiết bị ñiện không an toàn;
bảo ñảm hoạt ñộng của tất cả các loại bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách
tường, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự ñộng, thang thoát hiểm và nguồn nước dự trữ.
ðồng thời kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên các hộ tiểu thương có ý thức và biện
pháp phòng ngừa hỏa hoạn, nhất là việc ñốt nhang ñèn tại nơi kinh doanh.
- Sinh hoạt quán triệt ý thức trách nhiệm cho lực lượng bảo vệ chợ phải bảo ñảm
an toàn tuyệt ñối cho người ñến chợ mua sắm trong dịp cuối năm: không ñể xảy ra
tình trạng trộm cắp, cướp giựt, người ăn xin trước, trong chợ. ðặc biệt phải tổ chức
lực lượng tuần tra, khép kín chợ vào ban ñêm ñể kịp thời xử lý các tình huống liên
quan ñến trật tự an toàn chợ.
3.11. Trách nhiệm Giám ñốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công
ích Phú Nhuận:
- Tăng cường thêm những loại hoa màu trên tuyến ñường hoa Phan Xích Long
và thảm xanh tại khu vực tiểu ñảo ở ñường Trường Sa; kiểm tra lại hệ thống ñèn
ñường hoa ñể sửa chữa, thay thế kịp thời, bảo ñảm việc chiếu sáng trong dịp tết
Nhâm Thìn năm 2012.
- Sắp xếp lực lượng tiến hành làm vệ sinh cả ngày lẫn ñêm vào các ngày từ
20/01/2012 ñến 22/01/2012 và từ 24/01/2012 ñến 27/01/2012 (tức ngày 27, 28, 29
tháng 12 Âm lịch và ngày mùng 2, 3, 4, 5 Tết), không ñể tồn ñọng rác trên ñịa bàn.
- Tổ chức các ñợt tổng vệ sinh với thời gian thực hiện cụ thể như sau:
+ ðợt 1: phối hợp cùng Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện từ ngày
16/01/2012 ñến ngày 18/01/2012 (tức từ ngày 23 ñến 25 tháng 12 Âm lịch).
+ ðợt 2: phối hợp cùng các ban ngành, ñoàn thể trong quận và Ủy ban nhân dân
15 phường tiến hành tổng vệ sinh trụ sở, ñường phố từ ngày 19/01/2012 ñến ngày
21/01/2012 (tức từ ngày 26 ñến 28 tháng 12 Âm lịch).
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+ ðợt 3: Tập trung toàn bộ công nhân vệ sinh và phương tiện thực hiện công tác
quét, thu gom và vận chuyển hết rác ñến Khu xử lý rác theo quy ñịnh của thành phố
trong ngày 22 giờ 22/01/2011 (tức ngày 29 tháng 12 Âm lịch).
- Phối hợp với Công ty Môi trường ñô thị thành phố ñể giải quyết hết rác trên
các tuyến ñường, các chợ và tại trạm trung chuyển rác phường 9, bảo ñảm hoàn tất
công tác vệ sinh trước 22 giờ 00 ngày 22/01/2012 (tức ngày 29 tháng 12 Âm lịch).
3.12. Trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường:
- Phối hợp chặt chẽ, ñồng bộ với các tổ chức ñoàn thể tại ñịa phương và các
ngành chức năng liên quan quận tiếp tục ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận ñộng
nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh ñường phố, bảo vệ an ninh trật tự khu phố,
kiên quyết xóa các bãi giữ xe tự phát ở các khu vực chợ, các ñiểm vui chơi giải trí,
chủ ñộng phòng chống dịch bệnh; phát ñộng nhân dân tố giác, truy bắt các loại tội
phạm, giải quyết các tệ nạn xã hội, phòng, chống tệ nạn cờ bạc, mê tín dị ñoan trên
ñịa bàn quản lý.
- Lập Kế hoạch tổ chức ñợt tổng vệ sinh, gởi về Công ty TNHH một thành viên
Dịch vụ Công ích Phú Nhuận ñể phối hợp thời gian thực hiện. Thông báo cho tất cả
các hộ dân và các cơ quan, ñơn vị, tổ chức kinh tế ñóng trên ñịa bàn thực hiện tổng vệ
sinh từ ngày 16/01/2012 ñến ngày 21/01/2012 (từ ngày 23/12 ñến ngày 28/12 Âm
lịch). Yêu cầu tất cả các hộ dân giữ vệ sinh chung, không ñổ rác ra ñường phố từ
21 giờ 00 ñêm 29 Tết ñến hết ngày mùng 02 Tết, sau Tết không vứt bỏ cây cảnh
trưng bày trong dịp Tết ra lòng lề ñường.
- Kiểm tra chặt chẽ hoạt ñộng thu gom rác của lực lượng rác dân lập, yêu cầu lực
lượng này chấp hành tốt thời gian lấy rác và các quy ñịnh của ngành vệ sinh trong ñợt
cao ñiểm phục vụ tết Nhâm Thìn, phải lấy hết rác của các hộ dân, trong quá trình vận
chuyển không ñể rác rơi vãi hoặc bỏ rác trên ñường, nhất là dọc tuyến bờ kè Nhiêu
Lộc - Thị Nghè, các ngã ba, ngã tư các tuyến ñường, các công trình ñang thi công,
nhằm bảo ñảm vệ sinh, an toàn giao thông và mỹ quan ñô thị trên các tuyến ñường.
Chỉ ñạo phối hợp kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trật tự vệ sinh ñô thị tại ñịa
bàn.
- Xử lý nghiêm việc kinh doanh lấn chiếm lòng lề ñường; bảo ñảm ñường thông,
hè thoáng và phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kịp thời giải quyết ùn
tắc giao thông xảy ra trên ñịa bàn quản lý. ðẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm,
kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tệ nạn: cờ bạc, mại dâm…; tăng cường quản
lý, giáo dục các ñối tượng thuộc diện giáo dục tại cộng ñồng dân cư, ñối tượng cực
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ñoan quá khích và số ñối tượng hình sự khác ñể ngăn ngừa những hành vi vi phạm
pháp luật tại ñịa phương.
- Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các hộ dân trên ñịa bàn
chấp hành nghiêm các quy ñịnh sau:
+ ðối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ: các cơ sở trước khi nghỉ
Tết cần thực hiện nghiêm túc những yêu cầu, quy ñịnh về phòng cháy, chữa cháy mà
ngành Công an ñã khuyến cáo, tăng cường tự kiểm tra ñể phát hiện, khắc phục ngay
những sơ hở dễ gây cháy vào những ngày Tết khi không hoạt ñộng (nhất thiết phải
cắt ñiện nguồn). Với những nơi tập trung ñông người như: chợ, siêu thị, trung tâm vui
chơi,… ngoài việc tăng cường kiểm tra về an toàn cháy nổ, cần lưu ý ñến các lối
thoát hiểm, thoát nạn; tổ chức tập huấn các phương án xử lý khi có sự cố.
+ ðối với khu dân cư: Xác ñịnh ñây là nơi thường xảy ra cháy trong dịp Tết, do
ñó Ủy ban nhân dân 15 phường phải tập trung vận ñộng, tuyên truyền nhân dân hết
sức chú ý trong việc sử dụng ñiện, tránh quá tải, chập ñiện, trong ñun nấu phải cẩn
thận như: không giao cho trẻ em trông coi, không ñược bỏ ñi khi chưa nấu xong,…
Ngoài ra, cũng cần cảnh báo người dân phải cẩn trọng hạn chế việc ñốt nhang ñèn,
vàng mã trong thờ cúng, vì ñây là một trong những nguyên nhân dễ gây cháy; tuyệt
ñối không ñược chiết gas trái phép, ñốt pháo, ñể trẻ em nghịch lửa,…
+ Nhắc nhở các hộ dân tại ñịa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/CT-TTg
của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và ñốt pháo nổ trên ñịa
bàn. ðồng thời, chỉ ñạo lực lượng Công an phường, Phường ðội, Tổ Thanh tra Xây
dựng, Ban bảo vệ Tổ dân phố tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về mua
bán, vận chuyển, tàng trữ, ñốt pháo nổ và phát ñộng Ban ñiều hành khu phố, tổ dân
phố tích cực tham gia việc kiểm tra, ngăn chặn không ñể xảy ra các vi phạm nêu trên.
- Chỉ ñạo Tổ xử lý nhanh của phường kiểm tra, xử lý nghiêm theo ñúng quy
ñịnh ñối với những trường hợp chăn nuôi, cất giữ, vận chuyển, kinh doanh gia cầm thủy cầm và các sản phẩm của chúng chưa qua kiểm dịch.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 8, 10, 11, 12, 15 và 17 kết hợp với các
ban, ngành, ñoàn thể tại ñịa phương tích cực vận ñộng các hộ dân, các trụ sở của các
tổ chức ở mặt tiền ñường Nguyễn Văn Trỗi sơn phết lại nhà cửa, trụ sở cho khang
trang, tạo vẽ mỹ quan ñô thị trên trục ñường quốc tế này ñể chào ñón năm mới.
4. Tổ chức tổng kết năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 trên tinh thần
tiết kiệm, không phô trương hình thức, nghiêm cấm sử dụng công quỹ ñể tổ
chức liên hoan, quà cáp, biếu xén:
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Trách nhiệm Thủ trưởng các phòng, ban, ñơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân
dân 15 phường:
- Yêu cầu tổ chức tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 thật thiết
thực, không phô trương; thực hành tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ
chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt ñón mừng năm mới. Tổ chức chúc Tết
giản dị, ñầm ấm tại trụ sở, nơi làm việc cơ quan, ñơn vị; không tổ chức các ñoàn ñến
chúc Tết, tặng hoa, quà cho lãnh ñạo các cấp;
- Thực hiện nghiêm túc các chỉ ñạo của Chính phủ và các quy ñịnh nghiêm cấm
sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách, từ
công quỹ, từ các nguồn tài trợ ñể tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén dưới mọi hình
thức. Thực hiện nghiêm việc không dùng rượu ngoại ñể chiêu ñãi, tiếp khách; không
ñược sử dụng xe công ñể phục vụ các hoạt ñộng cá nhân. Thủ trưởng các phòng, ban
và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường có trách nhiệm kiểm tra và xử lý tập thể, cá
nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nếu ñể xảy
ra vi phạm ở ñơn vị mình quản lý.
- Tuyên truyền, vận ñộng cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên ñịa bàn
ñón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, không tổ chức tiệc tùng ăn uống linh
ñình, tốn kém, hại sức khỏe, ảnh hưởng ñến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt bình
thường của nhân dân. Ngay sau nghỉ Tết phải nhanh chóng ñưa sản xuất - kinh
doanh, công tác, học tập… trở lại hoạt ñộng bình thường, quyết tâm thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng ñầu, quý ñầu năm;
phê phán kiểm ñiểm nghiêm khắc tệ ăn Tết kéo dài.
5. Thực hiện chế ñộ trực cơ quan và thông tin báo cáo tình hình Tết:
5.1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể, Ủy ban nhân dân 15
phường bố trí lực lượng thường trực bảo vệ an toàn cơ quan và lập danh sách trực
Tết gởi về Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chậm nhất ngày 14/01/2012 (ngày 21
tháng 12 Âm lịch) ñể tổng hợp chung.
5.2. Trách nhiệm của thủ trưởng các ñơn vị: Công an, Quân sự, Phòng Kinh
tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa
và Thông tin, Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Thanh tra
Xây dựng quận, Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa,
Trung tâm Thể dục Thể thao, ðội Quản lý thị trường, Trạm Thú y, Ban Quản lý
chợ Phú Nhuận, các Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Thịnh, Phú Hưng và
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường:
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- Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày tình hình và các hoạt ñộng chuẩn bị
Tết, gởi về Tổ Tổng hợp - Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chậm nhất 10g00 sáng
mỗi ngày, kể từ ngày 09/01/2012 (tức ngày 16 tháng 12 Âm lịch).
- Trước 09 giờ 00 ngày 19/01/2012 (tức ngày 26 tháng 12 Âm lịch) báo cáo
tóm tắt tình hình Tết, có phần nhận ñịnh ñánh giá và gởi về Tổ Tổng hợp - Văn
phòng Ủy ban nhân dân quận.
5.3. Chậm nhất 09 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2012 (tức mồng 3 Tết) các cơ
quan, ban ngành, ñoàn thể thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường báo cáo hoạt
ñộng ñón Xuân vui Tết của nhân dân trên ñịa bàn; có nhận ñịnh, ñánh giá kết quả
chăm lo Tết, tình hình trước, trong và sau Tết; gởi về Tổ Tổng hợp - Văn phòng Ủy
ban nhân dân quận.
Nhận ñược Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, ban, ngành,
ñoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện nghiêm túc các nội dung ñã
ñược phân công và phổ biến ñến Khu phố, Tổ dân phố ñể nhân dân, các tổ chức trên
ñịa bàn biết, thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Công Nghĩa

