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CHỈ THỊ
Về việc tổ chức ñón Tết Nguyên ñán Ất Mùi - 2015
ðể tổ chức, phục vụ nhân dân ñón Tết Nguyên ñán Ất Mùi - 2015 với phương
châm “Tết ñoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”; ra sức thi ñua thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội ngay từ ñầu năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc các sở, thủ
trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể tỉnh; các ñơn vị lực lượng vũ trang; cơ
quan Trung ương, doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Về sản xuất, kinh doanh
- Các ngành, ñịa phương thực hiện linh hoạt, ñồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp; trước hết là các
vướng mắc về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm; tập trung
chuẩn bị tốt các ñiều kiện cho kế hoạch sản xuất kinh doanh sau Tết.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND các
huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình thủy lợi, bảo ñảm
nước và chuẩn bị ñủ nguồn phân bón, giống cây trồng, vật nuôi kịp thời ñáp ứng nhu
cầu sản xuất vụ ðông Xuân năm 2015. Chủ ñộng xây dựng phương án phòng, chống
rét ñậm, rét hại cho ñàn gia súc, gia cầm và cây giống, cây trồng. Thực hiện tốt công
tác kiểm dịch thú y; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm
nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép trên ñịa bàn. ðồng thời, phối hợp với
UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai “Tết trồng cây nhớ ơn
Bác Hồ” trang trọng, tiết kiệm.
2. Về lưu thông, phân phối hàng hoá, tín dụng
- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành
phố thực hiện nghiêm các giải pháp ñảm bảo cân ñối cung - cầu hàng hóa, bình ổn
thị trường. Chủ ñộng dự báo nhu cầu thị trường và có các giải pháp bảo ñảm cân ñối,
ñiều hòa cung - cầu hàng hoá; tổ chức tốt hệ thống phân phối, lưu thông hàng hóa
thông suốt từ sản xuất ñến tiêu dùng, giảm tối ña khâu trung gian. Chuẩn bị các mặt
hàng tiêu dùng thiết yếu ñể cung ứng sớm và ñầy ñủ cho nhân dân, nhất là các vùng
nông thôn, ñồng bào dân tộc, miền núi với giá cả hợp lý và chất lượng tốt. Kiểm tra,
giám sát chặt chẽ việc cung ứng ñiện, ñảm bảo ñiện cho sản xuất, sinh hoạt của
nhân dân;

