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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp
nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Sáng ngày 11/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực
tuyến nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tham dự cuộc
họp gồm có: Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch
HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh; Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các
cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy,
Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước
tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công ty
Công trình thủy lợi Bình Thuận, Công ty Điện lực Bình Thuận, Công ty Cổ
phần Cấp thoát nước Bình Thuận, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn; Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã và
thành phố (dự họp tại phòng họp trực tuyến của địa phương).
Trên cơ sở Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 10/02/2019 của UBND tỉnh
và sau khi nghe các sở, ban ngành, địa phương báo cáo tình hình trước, trong
và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ
đạo như sau:
1. Công tác chuẩn bị, phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019:
Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về việc chuẩn
bị phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh đã khẩn
trương chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai, chuẩn bị phục vụ Tết
sớm, chủ động hơn, có kế hoạch cụ thể, chu đáo, tích cực và kịp thời; đảm
bảo mục tiêu phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
và hướng về cơ sở. Kết quả cụ thể như sau:
- Việc cung ứng và lưu thông hàng hóa phục vụ Tết được tổ chức thực
hiện sớm, chủ động, chu đáo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu về số lượng, chủng
loại phong phú, chất lượng theo kế hoạch UBND tỉnh chỉ đạo trước Tết và
không xảy ra thiếu hàng sốt giá trước, trong và sau Tết, nhất là ở vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và huyện đảo Phú Quý. Sức mua trong dân tăng từ ngày
24 và tăng mạnh từ ngày 28 đến ngày 29 tháng Chạp Âm lịch; các mặt hàng

thiết yếu, nhất là hoa quả, cây cảnh số lượng tương đối, nhiều chủng loại, giá
cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, không có tình trạng tồn đọng ngày giáp
Tết, sau Tết, đặc biệt đối với các loại hoa, cây cảnh. Các loại hình dịch vụ,
hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách cũng được huy động phục vụ kịp
thời, đáp ứng nhu cầu đi lại, mua sắm, về quê ăn Tết, vui Xuân của nhân dân
và du khách, nhất là lưu thông trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý.
- Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách, chế độ đối với
các gia đình chính sách, người có công ở các địa phương, cán bộ chiến sỹ
đang công tác ở hải đảo, các hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào
vùng cao, khó khăn được quan tâm chăm lo, hỗ trợ về vật chất, tinh thần kịp
thời, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết. Mặt trận, Đoàn thể các cấp,
các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà tài trợ
cũng đã chung tay chăm lo cho các đối tượng còn khó khăn, nhờ đó đã góp
phần cho nhân dân, nhất đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đón Xuân thêm
đầm ấm, vui tươi, an toàn “Nhà nhà có Tết, người người có Tết”.
- Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và tổ chức các điểm
bắn pháo hoa Đêm Giao thừa được duy trì và tổ chức chu đáo, an toàn, có nền
nếp. Đường phố được trang trí đẹp hơn. Lượng khách đến tham quan, nghỉ
dưỡng trong dịp Tết tăng khá so với Tết năm trước, môi trường du lịch, các
điểm đến cơ bản đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan của du khách. Vệ sinh
an toàn thực phẩm được đảm bảo.
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản
được giữ vững, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đảm
bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn. Công tác đấu tranh phòng, chống và ngăn
chặn tội phạm thực hiện tốt. Tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông
trước, trong và sau Tết; trong 9 ngày nghỉ Tết, xảy ra 7 vụ tại nạn giao thông
(so cùng kỳ năm trước giảm 10 vụ), làm chết 05 người (giảm 06 người), bị
thương 02 người (giảm 08 người).
Nhìn chung, công tác chuẩn bị, phục vụ Tết Nguyên đán năm 2019 đã
bám sát và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh nên công tác tổ chức phục vụ Tết
chủ động, cụ thể, chu đáo hơn; công tác phối hợp chặt chẽ trong thực hiện và
an ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm cho nhân dân vui Xuân đón
Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, đầm ấm, phấn khởi, lành mạnh, tiết
kiệm và an toàn. Tuy nhiên, vệ sinh môi trường có nơi chưa đảm bảo, rác thải
đưa ra đường trong những ngày Tết vẫn còn, nhất là các điểm vui chơi công
cộng; công tác tổ chức các điểm vui chơi, giải trí chưa đa dạng; sự cố về điện,
cháy nhỏ còn xảy ra; phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ năm trước, tình
trạng đốt pháo nổ vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.
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2. Một số nhiệm vụ tập trung thực hiện sau Tết Nguyên đán 2019:
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương theo trách nhiệm được
phân công triển khai thực hiện tốt Công điện số 160/CĐ-TTg ngày
11/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc
họp của UBND tỉnh sáng ngày 11/02/2019, trong đó tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ trong tâm sau:
2.1. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính
phủ, kết luận của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành
động của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm
2019. Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu đề
ra; khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới, tăng tốc, bức phá phấn đấu
hoàn thành kế hoạch năm 2019 và kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Đại hội
Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020).
2.2. Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành
chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc
ngay những ngày làm việc sau Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là
những công việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công
việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh
nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh
hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ
hành chính. Không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm
vụ. Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương không tham dự lễ hội nếu không
được cấp có thẩm quyền phân công. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục
tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; từng nhiệm vụ phải xác định rõ
trách nhiệm của người đứng đầu, mọi thiếu sót, khuyết điểm phải có người
chịu trách nhiệm chính.
2.3. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019, cân đối
nguồn nước hợp lý để bố trí sản xuất. Tăng cường theo dõi, triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch bệnh trên
cây lúa và thanh long. Thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn tình
trạng ngư dân đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài, không xác định nguồn
gốc,… Chú trọng phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, chủ động
phòng chống cháy rừng mùa khô, nhất là El Nino năm 2019.
2.4. Tập trung thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tháo
gỡ các vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng
điểm, quan trọng, bức xúc và các dự án lớn tạo đột phá để khai thác tiềm năng
lợi thế, thu hút mạnh mẽ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản
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lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng đô
thị, vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng.
2.5. Chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2019 đảm bảo đủ chỉ tiêu,
chất lượng. Chủ động xây dựng các phương án để ứng phó với những tình
huống phức tạp phát sinh; bảo đảm an ninh trật tự xã hội, đấu tranh trấn áp tội
phạm, kiềm chế tai nạn giao thông.
2.6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với thành phố
Phan Thiết nghiên cứu, tổ chức các hoạt động văn hóa, đề xuất quy hoạch các
điểm bắn pháo hoa, khu vực chợ hoa tập trung, đường hoa, trang trí đường
phố, hoạt động phục vụ du lịch,... trên địa bàn thành phố Phan Thiết trong
những năm tới để phục vụ nhân dân và du khách vui Xuân đón Tết tốt hơn,
khang trang và văn minh hơn.
2.7. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ để phát huy sức mạnh của
khối đại đoàn kết toàn dân, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức
phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng
doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân tỉnh nhà tranh thủ thời cơ,
khí thế mới, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu
tư, kinh doanh có hiệu quả. Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp luôn cùng
đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực thi chính sách, cùng nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ
tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt kết quả trên từng lĩnh vực tốt hơn năm 2018./.
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