
T!NH UY THIA THIEN HUE BANG CONG SAN VIT NAM  

S 42-CT/TU Thfa Thiên Hue', ngày 25 tháng 12 nám 2019 

Cli TH! 
v vic t6  chfrc don Tt Nguyen dan Canh T näm 2020 

D chun bj t& các diu kin k nim Ngày thành l.p Dâng, don müng 
näm mOi 2020 và Tt Nguyen dan Canh T vui tuoi, lành manh,  an toàn, tiêt 
kim, Ban Thi.thng vi Tinh üy yêu câu các cap ñy, to chi'rc dáng, chInh 
quyên, Mt trn To quc và các to chüc chInh trj - xà hi tp trung lãnh do, 
chi do và tO chüc thirc hin tot mOt so nhim vi1 tr9ng tam sau: 

1. Quán trit và trin khai thirc hin nghiem tue Chi thj 40-CT/TW, ngày 
10/12/2019 cüa Ban BI thu v vic to chzc Tét näm 2020. To chüc phát dng 
phong trào thi dua yêu nixâc, 1p thành tIch chào müng k2 nim 90 näm Ngày 
thành 1p Dâng Cong san Vit Nam, 90 näm Ngày thành l.p Dãng b tinh 
Thra Thiên Hue và müng xuân Canh T. Tp trung thirc hin có hiu qua các 
nhim v%1 phát trin kinh té - xã hi ngay tü nhng ngày du, qu du cUa 
nãm 2020. 

2. Chi do thrc hin dy dü, kjp thyi các ch d, chInh sách bâo dam an 
sinh và phüc ion xà hi. Quan tam chäm lo h trçi dM tuçlng chInh sách, h 
nghèo, ngu?i có hoàn cânh dc bit khó khän... dê mçi ngu?ñ du duqc vui 
Xuân, dOn Tét. TO chirc chu dáo vic thãm hOi, chüc Têt các dOng chI lao 
thành each m.ng, Mc Vit Nam Anh hñng, gia diInh 1it si, thuang binh, bnh 
binh, can b, chiên si hrc lixcing vu trang, cOng chüc, viên chrc, ngui lao 
dng và các dcin vj lam nhim vi,i trong nhüng ngày Tét. 

3. Tip tiie quán trit, t chirc thirc hin t& Chi thj 41-CT/TW, ngày 
05/02/20 15 cüa Ban BI thu v tang cu'àng sr lãnh d4io cza Dáng dái vó'i cong 
tác quán lj và tO chitc lé hç3i; Cong van 1152-CV/TU, ngày 13/9/2018 cüa 
Ban Thuing vii Tinh üy ye tang czthng cong tác quán 1j, tO chic iê hç5i, lé kj' 
nim. Vic to chüc các hoit dng tong kt näm, don nhn khen thung, k 
nim 90 näm Ngày thành 1p Dâng và các ngày k nim khác, các hoat dng 
van hOa, the thao, l hi phâi báo dam thit thirc, hiu qua, an toàn, tiêt kim, 
phü hçp vói truyn thng van hóa dan tc, thuân phong m5 tiic và t.p quán 
tM dçp cUa tirng dja phuong. Dy manh  phong trào toàn dan xây dirng Thüa 
Thiên Hu "Xanh - Sch - Sang". Tang cuing tuyên truyên, cO dng trirc 
quan trên các triic dithng ph chInh, các trung tam, noni cong cong, t.o khOng 
khI vui tuoni, phn kh&i don chào nãm mâi 2020. 
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4. Chü dng nm chc tInh hInh, xü 1 kjp thii mçi tInh hung, không dê 
bj dIng, bt ngi, bào dam giU vUng an ninh chInh trj và trt ti,r an toàn xã hi 
trên dja bàn. Trin khai có hiu qua các giài pháp báo dam an toàn giao 
thông; tang cu?mg các bin pháp phông, chng, xr 1 vi pham pháp lut, 
ngän chtn các t nmn xã hi, nhât là c b?c,  ma tüy, tin ding den. Thirc hin 
nghiêm chü triscing cm san xu.t, buôn bàn và dot pháo. 

Lam tt cong tác y th dir phOng, báo dam an toàn v sinh thirc phAm và 
v sinh mOi triRing, phông, chông djch, bnh. Kiêm soát cht chë các hoat 
dng buôn ban, 4n chuyên gia sñc, gia cam, nht là các dja bàn dang có djch 
bnh tã 1cm châu Phi. Quán l tM thj trlIing và giá Ca, bão dam dáp urng tot 
nhât thu c.0 tiêu ding hang hóa và djeh vi,i thit yu cüa nhân dan trong djp 
Tt Nguyen dan; dng thôi, xcr l' nghiêm các hãnh vi vi phm. 

5. Các t chrc dàng, chinh quyn, Mt trn T quc, các doàn th nhân 
dan, các dng chI cp Uy viên, ngui dung dâu và can b länh dao,  quàn 1 
các cap phâi th1rc sir gucmg mu, nghiêm tüc di du trong vic thic hin CC 

quy djnh cüa Dàng, pháp 1ut cUa Nhà nuic. Tip t1ic thrc hin nghiêm Quy 
djnh 08-QD/TW, ngày 25/10/2018 cüa Ban Chip hành Trung i.wng ye trách 
nhim nêu gu'ung cia can b5, dáng viên, trithc het là Uy viên Bó ChInh trj, 
Uy viên Ban BI tint, Uy viên Ban Chap hành Trung uv'ng. Thrc hin nghiêm 
chü truGng c.m biu, ttng qua Têt cho lành dto các cap duOi mci hInh thirc; 
cm sir diing ngân sách, phung tin, tài san cong trái quy djnh vào các hot 
dng 1 hi, vui chGi trong dip  Têt. 

6. Các ca quan, dcin vj, t chi'rc có k hoch ci th, b trI can b, than 
viên trrc dé xi:r 1, giãi quyêt kjp thai mçi cong vic; thirc hin nghiêm tic 
ch d thông tin, báo cáo, bão dam thông sut trong dip  Tt. Bào dam các 
hoat dng thun lçii, không ánh hithng dn dai sang và hoat dng san xuât, 
kinh doanh cüa nhân dan, doanh nghip. Dành thai gian dé kiêm tra tInh hInh 
co sâ; chi dio thng 1çi vii DOng - Xuân; t chüc giao, nhn quân theo dung 
ké hoach. Sau nghi Tt, các co quan, dcm vi, doanh nghip phài bat tay ngay 
VaO Cong vic. 

7. Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI, ph6i hçip vâi Sâ Thông tin và Truyn 
thông, Sâ Van hoá - Th thao và các Co quan lien quan tang cu&ig tuyên 
truyén, hu&ng dn trên các phi.rang tin thông tin dti chüng nhUng thành tru 
cüa dt rnnc, nhttng kt qua dat  ducc nôi bt cüa tinh, dc bit là Nghj quyt 
54-NQ/TW, ngày 10/12/20 19 cüa B ChInh trj v xáy dztng và phát triên tinh 
Thzra Thiên Hu dIn nàm 2030, tam nhIn den nám 2045 và các hoat dng 
mirng Dàng, mrng Xuân. Dng thai, chü dng du tranh phãn bác các 1un 
diu sai trái, thu djch, các am mini phá hoai cUa các loai  dOi tuvng. 
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Các dãng doàn, ban can sir dãng, các huyn üy, thj üy, Thành üy Hu 
nghiém tüc quãn triêt và t chüc trin khai thrc hin có hiu qua Chi thj nay. 

Van phông Tinh üy giüp Ban Thiing Tinh üy nm tInh hInh trin 
khai thrc hin và báo cáo kt qua thijc hin Chi thj. 

Noi nhân:  
-BChinhtr, dé 
- Ban BI thu Trung uang Dãng, báo 
- Các ban, UBKT, VPTW, cáo 
- Các vi cUa các ban Trung uang 

theo dôi dja bàn TTH, 
- Thithng tWc  I-IDND, UBND tinh, 
- Các clang doàn, BCS clang, 
- Các clang b trrc thuc Tinh iy, 
- Các ban, ngành, doàn the cap tinh, 
- Các cl/c Tinh üy viên, 
- Cong Thông tin din tir Tinh y, 
-LuuVPTU. 

T/M BAN THU(JNG V1J 
PHO BI THU THUONG TR1rJC 

Büi Thanh Ha 
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