ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 6995 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 24

tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; đối tượng, kinh phí thăm,
tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ tỉnh
ủy về việc tổ chức Tết năm 2022; Thông báo kết luận số 378-TB/TU ngày
22/12/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Chương trình, kinh phí và các đối
tượng thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng
Đảng - mừng Xuân; đối tượng, kinh phí thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau:
I. Mục đích – Yêu cầu:
1. Mục đích:
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong toàn thể cán bộ và nhân
dân tỉnh nhà đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 thấm đậm nét đẹp văn
hoá truyền thống của dân tộc; đồng thời tổ chức các hoạt động Tết đảm bảo lành
mạnh, an toàn, đúng quy định, tiết kiệm, thiết thực, văn minh, sạch đẹp và tuân
thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong
trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính
trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2022, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kỷ niệm 92 năm Ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022).
2. Yêu cầu
- Các hoạt động phục vụ Tết bảo đảm yêu cầu về chất lượng, nội dung, giá
trị nghệ thuật; thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm;
đồng thời thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và công tác phòng,
chống dịch Covid-19.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực
hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết; không để một ai không có Tết
và bị bỏ lại phía sau khi Tết đến xuân về.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành, địa phương trong
việc tổ chức các hoạt động.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 06 giờ 30’ ngày 28/01/2022
(nhằm ngày 26 tháng Chạp Âm lịch).
Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Tỉnh
ủy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Thông báo cụ thể để triển khai thực hiện.
2. Họp mặt Mừng Đảng - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 dự kiến vào lúc
8 giờ ngày 28/01/20221 (nhằm ngày 26 tháng Chạp Âm lịch).
Giao Ban Tổ chức các ngày Lễ lớn tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành
liên quan triển khai thực hiện.
3. Họp mặt một số nhân sỹ trí thức, các vị chức sắc các tôn giáo, dân
tộc, các cá nhân tiêu biểu trong tỉnh và tổ chức họp mặt Kiều bào nhân dịp Tết
cổ truyền của dân tộc.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, tổ chức thực hiện
đảm bảo hiệu quả, phù hợp số lượng Kiều bào và tình hình dịch bệnh Covid-19
để tổ chức họp mặt cho đảm bảo.
4. Chương trình “Ngày hội chào xuân mới Nhâm Dần 2022 dành cho
học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.
Đề nghị Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương tùy theo
tình hình dịch bệnh Covid-19 và điều kiện cụ thể để tổ chức thực hiện đảm bảo
hiệu quả, thiết thực.
5. Vườn hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022
- Thời gian dự kiến khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 30/01/2022 và diễn ra
đến hết ngày 04/02/2022 (từ ngày 28 tháng Chạp Âm lịch đến hết ngày Mồng 4
Tết Nhâm Dần).
- Địa điểm tổ chức: Quần thể khu vực Bảo tàng tỉnh.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành
chức năng, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực
hiện phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.
6. Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào Xuân Nhâm Dần năm 2022
- Thời gian từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00, ngày 31/01/2022 (29 tháng Chạp
Âm lịch);
- Hình thức tổ chức: biểu diễn tại trường quay của Đài Phát thanh Truyền
hình tỉnh và truyền hình trực tiếp trên kênh NTV.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện.
7. Hội Báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 từ ngày 26/01/2022 đến ngày
28/01/2022 (nhằm ngày 24, 25, 26 tháng Chạp Âm lịch).
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Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện.
8. Trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, cổ động trực quan mừng Đảng –
mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
- Thời gian tổ chức: trước, trong và sau Tết Nhâm Dần năm 2022 (bắt đầu
từ ngày 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 tết)
- Địa điểm tổ chức: Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Nghiên cứu
văn hóa Chăm, Quảng trường 16/4, các tuyến đường phố chính tại các huyện,
thành phố trong tỉnh.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành
chức năng, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực
hiện phù hợp với tình hình dịch bệnh.
9. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thể dục thể
thao để phục vụ nhân dân các địa phương trong tỉnh.
- Thời gian tổ chức: trước, trong và sau Tết Nhâm Dần năm 2022 (bắt đầu
từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày mùng 10 Tết).
- Địa điểm tổ chức: tại các địa phương trong tỉnh.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các huyện,
thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với từng
cấp độ dịch.
10. Tổ chức Chợ Hoa Xuân, các điểm chợ Tết tại các chợ lớn và trang
hoàng, chỉnh trang đô thị đường phố trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp
Chàm.
Giao UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm triển khai thực hiện tùy
theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.
11. Tổ chức vui Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành cấp
tỉnh phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo mọi người,
mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, duy trì và phát triển nét
đẹp văn hóa truyền thống Tết cổ truyền trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh.
Giao các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số chủ động phối hợp với
các sở, ban ngành của tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cho đồng bào vui Tết đảm
bảo an toàn, thiết thực, ý nghĩa; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
12. Họp mặt Hội đồng hương Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh
nhân dịp Tết và gởi quà Tết cho Hội đồng hương Ninh Thuận tại Thành phố Hồ
Chí Minh và Hà Nội.
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Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài
Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
và các cơ quan, địa phương liên quan tùy tình hình thực tế tổ chức thực hiện.
13. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây trên địa bàn tỉnh vào ngày
15/02/2021 (nhằm ngày 15 tháng Giêng Âm lịch).
Đề nghị Tỉnh Đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan
triển khai thực hiện tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.
14. Lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết một số tổ chức, doanh nghiệp và cá
nhân trong và ngoài tỉnh. Thời gian cụ thể do Trưởng đoàn quyết định.
II. Về đối tượng thăm, tặng quà Tết:
1. Đối tượng, đơn vị được lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết:
1.1. Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đang sinh sống trên
địa bàn tỉnh).
1.2. Các gia đình cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu,
Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
đã nghỉ hưu.
1.3. Một số nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn
tỉnh.
1.4. Một số cơ quan, đơn vị:
- Công an tỉnh, Đội cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Phòng
cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Phòng cảnh sát phòng
cháy chữa cháy, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung
đoàn 896, Trung đoàn Không quân 937, Tiểu đoàn Phòng không 24 bảo vệ Sân
bay Thành Sơn, Đoàn Đặc công 05, A90 - Bộ Công an, Trại giam Sông Cái.
- Bệnh viện tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội
Nhà báo tỉnh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh.
- Văn phòng đại diện: Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại
Ninh Thuận; Văn phòng đại diện Báo Nhân dân.
- Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam 14 xã, phường, thị trấn (mỗi
huyện, thành phố 02 xã).
2. Ủy quyền cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
thăm các đối tượng:
- Gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang (đã từ trần);
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- Gia đình anh hùng liệt sỹ;
- Gia đình các Bà mẹ Việt Nam anh hùng (đã từ trần);
- Một số xã, phường Anh hùng và xã miền núi, vùng cao (trừ nơi tỉnh
thăm).
3. Ủy quyền cho lãnh đạo các Sở, ngành chủ quản đi thăm (Các đơn vị
chuẩn bị quà theo định mức được UBND tỉnh duyệt):
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đi thăm, tặng quà: Cơ sở bảo trợ xã
hội Trần Châu, Cơ sở bảo trợ xã hội Từ Ân, Cơ sở bảo trợ xã hội Thanh Trúc,
Cơ sở bảo trợ xã hội Phúc Lạc, Trung tâm công tác xã hội tỉnh, Cơ sở cai nghiện
ma túy tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hội
Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong
tỉnh.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi thăm, tặng quà: Đoàn ca múa nhạc
dân tộc tỉnh, Đội tuyên truyền và chiếu phim lưu động và các nghệ sỹ ưu tú,
nghệ nhân ưu tú.
- Sở Thông tin và Truyền thông thăm, tặng quà Phóng viên các báo, đài:
Truyền hình Quốc hội, Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ, Đài
Tiếng nói Việt Nam, Báo Thanh niên, Báo Công thương, Báo Bảo vệ pháp luật,
Báo Tiền phong, Báo Văn hóa, Báo Quân đội nhân dân, Báo Nông thôn ngày
nay, Báo Lao động, Tạp chí điện tử Tri thức trẻ (Zing.vn), Báo VTCnews, Báo
Tuổi trẻ, Báo Dân trí, Báo Xây dựng, Tạp chí vận tải - ô tô, Tạp chí Văn học
nghệ thuật tỉnh.
- Sở Y tế thăm và tặng quà các thầy thuốc ưu tú và các bệnh nhân đang
điều trị tại các bệnh viện trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.
- Sở Giáo dục và Đào tạo thăm, tặng quà các nhà giáo ưu tú, Trung tâm hỗ
trợ, phát triển, giáo dục, hòa nhập tỉnh.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, tặng quà: các Bệnh xá, Trung tâm quân y
của ngành.
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thăm, tặng quà: các Bệnh xá, Trung
tâm quân y của ngành.
- Công an tỉnh thăm, tặng quà: Bệnh xá Công an tỉnh, Trại tạm giam Công
an tỉnh.
4. Thăm các đơn vị ngoài tỉnh đang thi công trên địa bàn tỉnh:
Ủy quyền cho các Sở, Ban Quản lý dự án ngành đi thăm động viên các
đơn vị đang thi công các dự án thuộc ngành quản lý.
5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà, gửi quà chúc Tết cán bộ cách
mạng lão thành và cán bộ cao cấp hoạt động tại Ninh Thuận đã về hưu hoặc
chuyển công tác khác hiện đang sống ngoài tỉnh.
6. Đối tượng lãnh đạo tỉnh gửi quà chúc Tết:
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Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động
Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
chuyển quà chúc Tết của lãnh đạo tỉnh đến các đối tượng sau:
6.1. Một số cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp, ủy viên thường
vụ qua các thời kỳ và cán bộ lãnh đạo cũ của tỉnh (ngoài danh sách lãnh đạo tỉnh
trực tiếp đi thăm).
6.2. Gia đình có công với nước.
6.3. Cán bộ được thưởng Huân chương Độc lập, các đồng chí kinh qua
cấp ủy tỉnh đã nghỉ hưu.
6.4. Thương, bệnh binh các hạng (kể cả lực lượng vũ trang).
6.5. Gia đình liệt sĩ đang và không hưởng tuất (tính theo từng liệt sỹ).
6.6. Người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến, người
hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Trường hợp một người hưởng nhiều
chế độ ưu đãi khác nhau (trừ gia đình thương binh, liệt sỹ) thì được tặng một
suất quà ở mức cao nhất.
6.7. Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá
học.
6.8. Gia đình có công giúp đỡ cách mạng.
6.9. Gia đình đang hưởng tuất thương bệnh binh từ trần.
6.10. Các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại cộng đồng; các đối
tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội; các bệnh nhân
đang điều trị tại bệnh viện; các học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy; người bị
tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang bị giam tại nhà tạm giữ, trại giam thuộc
Công an tỉnh.
7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: chuyển quà cho Ban liên
lạc đồng hương Ninh Thuận tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
III. Kinh phí:
1. Cá nhân:
1.1. Mức quà 600.000đồng/suất, gồm các đối tượng:
- Cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ nguyên là
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ,
Tỉnh ủy viên qua các thời kỳ, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên;
- Gia đình và Mẹ Việt Nam anh hùng;
- Gia đình và Anh hùng LS, Anh hùng LLVTND;
- Anh hùng Lao động.
- Thương binh, bệnh binh và người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ từ
81% trở lên.
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1.2. Mức quà 500.000 đồng/suất, gồm các đối tượng:
- Huân chương độc lập;
- Gia đình người có công với nước;
- Thầy thuốc ưu tú, nhà giáo ưu tú, nghệ sỹ ưu tú, nghệ nhân ưu tú.
1.3. Mức quà 400.000 đồng/suất, gồm các đối tượng:
- Thân nhân liệt sỹ đang hưởng tuất;
- Thân nhân liệt sỹ không hưởng tuất (tính theo liệt sỹ);
- Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh các hạng có tỷ
lệ từ 80% trở xuống (kể cả lực lượng vũ trang);
- Bệnh binh các hạng có tỷ lệ từ 80% trở xuống;
- Người hoạt động kháng chiến;
- Người hoạt động cách mạng, HĐKC bị địch bắt tù, đày;
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH có tỷ lệ từ 80% trở
xuống và con đẻ của họ;
- Người có công giúp đỡ cách mạng;
- Gia đình đang hưởng tuất từ trần: Lão thành cách mạng, Cán bộ Tiền
khởi nghĩa và Thương – Bệnh binh, CĐHH (tính theo hộ).
1.4. Mức 50.000đ/ngày/người trong 4 ngày tết: gồm các đối tượng (chi
theo thực tế):
- Các bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện trong các ngày tết;
- Các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi tại cộng đồng;
- Các đối tượng bảo trợ xã hội nuôi tại cơ sở bảo trợ xã hội;
- Các học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy.
1.5. Mức 30.000đ/ngày/người trong 4 ngày tết: người bị tạm giữ, tạm
giam và phạm nhân đang bị giam tại nhà tạm giữ, trại giam thuộc Công an tỉnh
(chi theo thực tế).
1.6. Mức 200.000 đồng:
- Hộ nghèo: 14.151 hộ x 200.000 đồng/hộ (hộ nghèo công nhận cuối năm
2021).
2. Tập thể:
a) Tổ chức đưa thân nhân liệt sỹ viếng nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận:
40.000.000 đồng.
b) Tổ chức Lễ Viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh: 5.000.000 đồng.
c) Mức quà thăm các tổ chức trong tỉnh: 800.000đ/đơn vị.
d) Mức quà thăm các tổ chức ngoài tỉnh: 1.000.000đ/đơn vị.
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IV. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan,
địa phương khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí phục
vụ các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo các định
mức nêu trên đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị quà và thiệp chúc Tết
cho các tập thể được lãnh đạo tỉnh thăm, gởi quà chúc Tết.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị
quà cho các đối tượng do ngành mình quản lý. Các sở, ngành chủ quản chuẩn bị
quà cho các cá nhân thuộc ngành quản lý.
4. Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình,
Tỉnh đoàn, Công ty Điện lực Ninh Thuận, các cơ quan và địa phương liên quan
theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chủ trì, phối hợp xây dựng tổ
chức các chương trình mừng Đảng – mừng Xuân theo Kế hoạch của Ủy ban
nhân dân tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đổi mới về phương thức và nội dung
chương trình để phục vụ cho người dân; đồng thời bảo đảm các vấn đề về an
toàn, an ninh trật tự và bảo đảm tốt nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
5. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, các ngành chức năng, địa phương liên quan
và UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã
hội trước, trong và sau Tết. Tổ chức bảo vệ Vườn hoa xuân, bố trí lực lượng để
kiểm tra tình hình an ninh tại các chốt, điểm quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho
người dân và du khách thưởng lãm; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, thường xuyên
kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các trung tâm thương mại, chợ, các
khu dân cư có nguy cơ xảy ra cháy cao; chỉ đạo Công an các huyện, thành phố
tăng cường công tác tuần tra bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân vui
Xuân, đón Tết.
6. Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Điện lực Ninh Thuận, Công ty
Cổ phần cấp nước Ninh Thuận đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, cung cấp
điện, nước đầy đủ phục vụ nhân dân đón Tết.
7. Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch phân
luồng giao thông đảm bảo giao thông suốt để phục vụ người dân trong suốt thời
gian Tết Nguyên đán; chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần cấp nước Ninh
Thuận, các cơ quan và địa phương liên quan kiểm tra hoàn thành việc tu sửa các
công trình cấp thoát nước, tái lập mặt đường để bảo đảm an toàn giao thông
trong những ngày trước, trong và sau Tết; tăng cường công tác thanh tra giao
thông thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân vui Xuân,
đón Tết.
8. Các sở, ban ngành, địa phương chỉ đạo việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng,
trang trí trực quan khu vực công cộng, tại không khí vui tươi trong dịp Tết của
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; rà soát các dự án, công trình dự kiến
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khởi công trong năm 2022, có kế hoạch tổ chức khởi công sau Tết nhằm tạo khí
thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ đầu năm mới.
9. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế
hoạch và tổ chức triển khai thực hiện:
- Chương trình tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân trên địa
bàn quản lý.
- Chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào vùng khó
khăn, không để người dân thiếu đói trong dịp Tết.
- Kế hoạch vệ sinh môi trường; trang trí các khu vực công cộng đảm bảo
sáng – xanh – sạch – đẹp; sắp xếp các khu vực kinh doanh, chỉnh trang đô thị,
trang trí hoa, đèn chiếu sáng đô thị...
- Chợ Tết, các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ cho nhân
dân vui Xuân, đón Tết đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid19.
- Thăm, chúc Tết các đối tượng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do địa
phương quản lý (ngoài các đối tượng của lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà);
- Bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh, trật
tự trước, trong và sau Tết.
Đề nghị các Ban thuộc Tỉnh ủy, các Hội, Đoàn thể; Giám đốc các sở
ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch cụ
thể để chỉ đạo triển khai thực hiện góp phần tổ chức thành công các hoạt động
mừng Đảng-mừng Xuân đảm bảo vui tươi, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPTU, VP ĐĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Thường trực các huyện/thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên
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