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CHỈ THỊ
Về tổ chức ñón Tết ðinh Hợi năm 2007
Toàn ðảng, toàn dân và toàn quân huyện Phong ðiền ñón Tết Nguyên ñán
ðinh Hợi năm 2007 trong niềm vui trước những thành tựu và kết quả ñã ñạt ñược
như: kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá cao; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ñều ñạt và
vượt kế hoạch; quốc phòng, an ninh tiếp tục ñược giữ vững, ổn ñịnh. Tuy nhiên,
huyện ñang ñứng trước nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai liên tiếp xảy ra,
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn nhiều tiềm ẩn phát sinh, nguy cơ cháy nổ,
tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng. Các yếu tố trên ñã và ñang tác ñộng
bất lợi ñến sản xuất - kinh doanh và ñời sống nhân dân trong huyện.
Với phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt ñể tiết kiệm”, bảo
ñảm Tết Nguyên ñán ðinh Hợi năm 2007 ñến với mọi nhà, mọi người cùng vui
Xuân, ñón Tết, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng cơ quan ban, ngành
huyện và Ủy ban nhân dân các xã tập trung thực hiện một số công việc sau ñây:
1. Phòng Nội vụ, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ủy
ban nhân dân các xã, Liên ñoàn Lao ñộng huyện hướng dẫn và kiểm tra việc chi
trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao ñộng.
2. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt ñộng mừng ðảng, mừng Xuân; Tổ
chức trang trí ñèn, hoa, bố trí cây xanh, hoa kiểng tại các trục ñường trung tâm
huyện, các khu vui chơi giải trí; phối hợp với các ngành chức năng chỉ ñạo tổ chức
thật chu ñáo Chợ hoa chợ Phong ðiền và các chợ khác trong huyện với yêu cầu
bảo ñảm mỹ quan, vệ sinh môi trường, phục vụ tốt nhân dân vui Xuân, ñón Tết.
3. ðài Truyền thanh huyện xây dựng, bố trí chương trình phát thanh, truyền
hình ñón Xuân vui tươi, lành mạnh, phong phú, ña dạng, phù hợp với truyền thống
dân tộc; ñưa tin, phản ánh kịp thời các hoạt ñộng chăm lo Tết của huyện.

