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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức ñón Tết Nguyên ñán Quý Tỵ năm 2013
Tết Nguyên ñán Quý Tỵ năm 2013 ñến với ðảng bộ, chính quyền và nhân dân
thành phố Cần Thơ trong không khí thi ñua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm
83 năm ngày thành lập ðảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ, kỷ niệm lịch sử của
ñất nước; tiến tới kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Cần Thơ ñô thị loại I
trực thuộc Trung ương. Quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21 tháng 12 năm 2012
của Ban Bí thư Trung ương ðảng về ñẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,
tiếp tục phát huy tinh thần ñoàn kết, chăm lo ñời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân;
chuẩn bị và tổ chức chu ñáo phục vụ nhân dân ñón Tết Nguyên ñán Quý Tỵ năm 2013
theo phương châm “ðoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, hướng về
cơ sở, bảo ñảm cho mỗi người, mỗi nhà ñều ñược vui Xuân, ñón Tết, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thành phố yêu cầu Giám ñốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:
1. Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, ñiều hòa bảo ñảm cân ñối
cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường trước, trong và sau tết Nguyên ñán Quý Tỵ
năm 2013, nhất là các mặt hàng thiết yếu; chỉ ñạo Quản lý thị trường phối hợp với
các lực lượng chức năng và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường các biện pháp kiểm tra,
kiểm soát việc chấp hành các quy ñịnh về ñăng ký giá, niêm yết giá và bán ñúng giá
niêm yết,… phối hợp với Sở Tài chính xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
về giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường,
chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và các hành vi vi phạm trong hoạt
ñộng thương mại… kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm theo quy ñịnh; tiếp tục ñẩy mạnh tuyên truyền, vận ñộng
nhân dân thực hiện chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
2. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố và các quận, huyện chi kinh phí trợ cấp
khó khăn tết Nguyên ñán ñến tận tay và ñúng các ñối tượng chính sách, hộ nghèo, các
ñối tượng bảo trợ xã hội… kịp thời, trước Tết; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia ñình
chính sách, các lực lượng vũ trang, hộ nghèo, trẻ mồ côi, người già neo ñơn và
các ñối tượng có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ban Quản lý các Khu Chế xuất

