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Phước Tân, ngày 07 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Thực hiện Kế hoạch số 10086/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020
của UBND thành phố Nha Trang về kế hoạch tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021. Để tổ chức tốt Tết cổ truyền của dân tộc, UBND phường Phước
Tân xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa
bàn phường với những nội dung chính như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe cộng đồng… phục vụ nhân dân đón Tết
cổ truyền trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
- Mặt trận, các đoàn thể, các ban ngành, tổ trưởng dân phố trong phường
phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch, biện pháp và triển khai thực hiện các
nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của từng ngành và đơn vị mình.
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Công an phường
- Có kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước,
trong và sau Tết, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép và ùn tắc giao thông.
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm các loại như: trộm
cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy quét các đối tượng tệ
nạn xã hội như nghiện ma túy, mại dâm, bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại,
cương quyết chống tệ nạn cờ bạc phát sinh trong dịp tết tại các khu dân cư, nơi
công cộng.
- Chủ động phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra và xử lý các vi
phạm trong sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại
pháo nổ, đốt và thả đèn trời theo tinh thần Chỉ thị 406-TTg ngày 08/8/1994 của
Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 36/2009/NĐ- CP ngày 15/4/2009 của Chính
phủ và Quyết định số 95/2009/ QĐ- TTg, ngày 17/7/2009 của Chính phủ; tuyệt
đối không để xảy ra đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, chú ý khu vực chợ
Đồng Dưa.
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- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau dịp tết
nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Đảm bảo đủ lực lượng, hỗ trợ kip thời khi được sự điều động cua UBND
phường.
2. Phường đội
- Chủ động phối hợp với Công an phường và ban bảo vệ dân phố bảo đảm
an ninh trật tự trên địa bàn; có kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, duy trì
chế độ trực bảo vệ tại trụ sở thường xuyên 24/24 theo lịch trực cụ thể.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền động viên tuyển quân năm 2021, có kế
hoạch quản lý số thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2021, tổ chức thăm hỏi
động viên các gia đình và thanh niên trúng tuyển để họ an tâm sẵn sàng lên
đường nhập ngũ.
3. Ban bảo vệ dân phố
- Có kế hoạch, biện pháp phối hợp với các lực lượng cảnh sát khu vực,
phường đội bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức tuần tra, kiểm soát và
tham gia các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm,
tệ nạn xã hội và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết theo chỉ đạo của
UBND và Công an phường
- Phổ biến, tuyên truyền và vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức
phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành các quy định về bảo vệ an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Có kế hoạch trực bảo vệ trụ sở tổ dân phố và báo cáo lịch trực về UBND
phường theo dõi
4. Quản lý đô thị - Địa chính
- Kiểm tra, đề xuất kiến nghị với các phòng ban của Thành phố sữa chữa
kịp thời các công trình giao thông bị hư hỏng sau mưa lũ, đảm bảo điều kiện đi
lại an toàn thuận lợi cho nhân dân trong dịp Tết.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền vận
động nhân dân thực hiện tốt an toàn giao thông đồng thời kiểm tra, xử lý vi
phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đô thị, giao thông đường bộ và
đường sắt.
- Tham mưu đề xuất UBND phường giải quyết việc bố trí, sắp xếp địa
điểm khu vực bán hoa, cây cảnh và giữ xe, trò chơi trên địa bàn và bảo đảm các
khoản thu theo quy định. Tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự
an toàn giao thông đô thị trước, trong và sau Tết.
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5. Lao động thương binh xã hội
- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đối tượng được hưởng chế
độ do cấp trên chuyển về.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể và tổ dân phố kiểm tra, đề xuất với
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố có biện pháp giải quyết,
cứu trợ kịp thời cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn và tập trung các đối tượng lang thang, ăn xin trên địa bàn
phường tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi.
- Chủ động phối hợp với các ban ngành của phường tổ chức kiểm tra chất
lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các loại hàng hóa, thực phẩm phục vụ Tết.
6. Trạm y tế
- Tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác
phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid -19 và có biện pháp xử lý
kịp thời nếu có dịch xảy ra, đặc biệt là dịch bệnh Covid -19 và dịch bệnh từ gia
súc, gia cầm lây sang người, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tổ chức trực 24/24 giờ để đảm bảo công tác trực khám chữa bệnh, cấp
cứu tai nạn, ngộ độc thực phẩm…, chăm sóc sức khỏe nhân dân trước, trong và
sau các ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
7. Văn hóa thông tin, thể dục thể thao, đài truyền thanh
- Tham gia tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ do thành phố tổ chức.
- Tăng cường phối hợp với phòng Văn hóa thông tin thành phố về công
tác quản lý, kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động quảng cáo ngoài trời vi phạm
các quy định của của Nhà nước.
- Nâng cao nhận thức tích cực về văn minh đô thị đến từng hộ gia đình,
từng người dân, tuyên truyền các quy định của Pháp luật về nghiêm cấm sử
dụng pháo và quy định xử phạt trong việc tàn trữ, buôn bán, nhập khẩu và sử
dụng pháo trái phép; không lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn
bán, trông, giữ xe gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.
- Tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tổng vệ sinh đảm bảo cảnh
quang, văn minh đô thị vào trước ngày 30 Tết; chấp hành tốt quy định về thời
gian, địa điểm thu gom, đổ rác theo thông báo của Công ty cổ phần Môi trường
Đô thị Nha Trang.
- Vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
- Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, Đô thị văn minh”, bài trừ mê tín dị đoan; nhất là tuyên truyền vận
động nhân dân không đốt pháo vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
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8. Tài chính - Đội thuế
- Tài chính tham mưu UBND phường giải quyết kinh phí kịp thời cho các
ban ngành đoàn thể để triển khai hoàn thành kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021.
- Đội thuế có kế hoạch biện pháp triển khai thu thuế các hoạt động kinh
doanh thời vụ ngay từ đầu năm 2020, đặc biệt là thuế môn bài, hoàn thành trong
quý 1 năm 2021.
9. Ban quản lý chợ Đồng Dưa
- Tổ chức sắp xếp hợp lý các hộ kinh doanh phục vụ Tết đảm bảo an toàn,
mỹ quan, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.
- Duy trì công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Co-vid 19 tại chợ.
- Triển khai tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với cơ quan
thuế thu các khoản thuế theo quy định.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang giải
quyết dứt điểm lượng rác thải phát sinh trong ngày, bố trí các điểm tập kết rác
thuận lợi để xe công ty ra vào thu gom rác đạt kết quả, không để ứ đọng rác, đảm
bảo vệ sinh môi trường tại chợ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
10. Các tổ dân phố
Phối hợp với Trưởng ban Mặt trận và các đoàn thể ở Tổ dân phố thực hiện
tốt kế hoạch tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm đảm bảo cho
nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị 406/TTg ngày
08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt
pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm
sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời"; Nghị
định 87-CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt
động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm
trọng; Nghị định 88-CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ và phòng chống một số tệ nạn
xã hội; Nghị định 36-CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ về bảo đảm an toàn
giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị…
- Duy trì công tác tuyên truyền, phòng chống dịch Covid – 19.
- Truyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện an toàn vệ sinh
thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tổng vệ sinh nhà
ở và khu vực xung quanh vào trước ngày 30 tết, chấp hành tốt quy định về thời
gian, địa điểm thu gom, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định theo thông báo của
Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang, treo cờ Tổ quốc vào dịp Tết cổ
truyền của dân tộc.
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- Kiểm tra phát hiện và báo cáo cấp trên để xử lý kịp thời các hành vi vi
phạm về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh
thực phẩm phát sinh trong dịp Tết tại khu dân cư.
- Tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình và thanh niên trúng tuyển để
họ an tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
- Kiểm tra đề xuất với bộ phận Lao động thương binh và xã hội phường
kịp thời hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, tạo điều kiện cho nhân dân đón Tết vui tươi phấn khởi.
Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể phường phối hợp chặt chẽ với UBND và
các ban ngành của phường triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức phục vụ Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 đạt kết quả tốt.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các ban ngành, các tổ
dân phố báo cáo kịp thời về UBND phường( thông qua văn phòng HĐND và UBND
phường-điện thoại: 02583.874987) để tổng hợp báo UBND phường giải quyết./.
Nơi nhận:
-

UBND thành phố;(VBĐT)
Phòng kinh tế thành phố; (VBĐT)
TT Đảng ủy-HĐND - UBND phường; (VBĐT)
MT- các đoàn thể phường; (VBĐT)
Các ban ngành của phường; (VBĐT)
BQL chợ Đồng Dưa
Bí thư – Mặt trận - Tổ trưởng 15 tổ dân phố;
- Lưu: VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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