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KE HOiCH 
X A A A A To chtrc don Tet Nguyen dan Nham Dan nam 2022 tren d!a  ban tinli Phu Yen 

UBND tinh ban hành K hoach t chñ'c don Tt Nguyen dan Nhârn Dn 
nãm 2022 trên da bàn tinh, cii th nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 
1. Mic dIch 
- T chirc dión Tt Nguyen dan Nhâm Dn näm 2022 vui tuoi, lành manh, 

an toàn và tit kim. T chi.'rc các hoat dng mñng Xuân gn vâi k' nim 92 nàrn 
Ngày thành 1p Dàng Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2022). 

- To không khI phn khâi, c vu toàn Dáng, toàn dan, toàn cjuan trong tinh 
thi dua thirc hin th&ig lqiNghj quy& Dihi Dàng b tinh 1.n thir XVII nhim 
ky 2020-2025 va Ngh quyet Dai  h9l lan thu XIII cua Dang. 

A A 2. Yeu cau 
• A A 1 •A • 9 P - Vuavui Xuan don Tet, vim dam bao hoan thanh cac nhim vi chinh cua cac 

ngành, các cap; darn bão mçi nguOi, mi nba dêu có Tét trong không khI vui tucyi, darn 
m vói các hoat dng thiêt thirc, phong phii, da dng, the hin dugc ban sac van hoá 

truyn thng cüa dan tc, vn hoá dc tnmg Phü Yen; dy mnh bài trir cac hCi t1.tc, t 
nn xã hi trong các hot dng vui Xuãn. 

- Các hot dng don T& thirc hin theo quy djnh sau: 
+ Khong to chirc các hoat  dng tp trung dong ngithi o ngoài trôi: Hoat 

dOng van hóa, van ngh, the thao, 1 hi, vui chai, giài trI và các hoat dng khac. 
+ Giãm quy rnô tèi chi'rc và thrc hin nghiern các quy dijnh phOng, chng 

djch Covid- 19 dôi voi cac hot dng: ViCng nghTa trang 1it sT, dang huong, gp 
mt chüc tét; cac hoat dng khác to chüc trong hi trung, 

II. CAC HOiT BONG PHVC \TJ  TET 
1. T chi'rc hoat  dng thông tin, tuyên truyn (trên các phuang tin thông 

tin di chüng, c dng trrc quan) mi'rng Dàng — mrng Xuân và trang trI den hoa 
trên cac tuyn duông trung tam thành phô Tuy Hôa, trung tam các huyn, thj xâ 
truâc, trong và sau Tt Nguyen dan. 

Treo c T& quôc và kh.0 hiu mirng Xuân Nhârn Dn näm 2022 ti trii sO' 
các Cong sO', Co quan, dan vj, 1c lu'çng v trang, các huyn, thj xä, thành ph, 
các x, phuO'ng, thj trn và các h gia dInh tfr ngày 30/01/2022 dn ngày 
10/02/2022 (tà' 28 tháng chgp den rn1ng 10 tháng Giêng am l/ch). 

2. T chirc ving nghia trang 1it si, dâng huong tai  các di tIch: Dai Thông 
nim Niiii Nhn, Nhà luu nim Lutt su - Chü tjch Nguyen Hthi Th9, Dn thO' 
Luo'ng Van Chánh, Dn thO' Lê Thành Phuo'ng, Nhà thô Bác H; Di tIch Thành An 
Th - Noi sinh dng chI Tng BI thu Trãn Phii; Noi thành l.p Chi b Dàng Cong 
san d.0 tiên a tinh Phii Yen; Dài tu&ng nim Cuc tng tin cong và ni dy xuân 
Mu Than 1968; Den thO' liet  si tinh; Nhà ttxO'ng nim 1it si tai  Vung Rô..-t 



3. T chirc gp mit chüc T& nhà d.0 tu, chuyCn gia, tInh nguyen viên, sinh 
viên nuó'c ngoài tiêu biu dang lam vic và hçc t.p tren dja bàn tinh; khách quc 
t và Vit kiu nhân dip don T& Nguyen dan Nhâm Dn näm 2022 khi dam bào 
các diu kin phong, chng djch theo quy djnh hin hành. 

4. T chrc gp m.t chüc Tk can b, lãnh dao  tinh qua các thôi kS'; Gp 
F V S A A A • A • A • A S mat va chuc Tet Tn thu'c, Nba bao, Van nghç si, Van  dong vien tieu bieu co thanh 

tIch xu.t sc trong näm 2021. 
5. T chrc ghi hmnh và phát trên song PTP Chug trInh ngh thut don Tt 

Nguyen dan Nhâm Dn nãrn 2022 phçic vii nhân dan vào ti ngày 29 tháng Chp 
am llch (biêu din va ghi hInh tai  Nba Van hóa Diên Hông). 

6. Tang cu'Ong cong tác phông, chông djch bnh, dc bit là djch Covid-19; 
dam bão chàm soc tt süc khOe nhan dan trong dip  T&. 

7. Tang cixng 1cim tra, kiêm soát thj truôg van hóa phm. Dam báo cong 
tác quãn 1, diu hành và bInh n thj tru?ing, an toàn v sinh thc phm. 

8. Dam bào an toàn giao thông, phic v1i t& nhu cu di lai  cüa ngu?i dan. 
9. Dam bâo phc vii t& nhu CU sü ding din, nuOc trong dip  T&. 
10. Darn bão quc phOng, an ninh và tr.t tV an toàn xã hi. 
11. Dam bâo tài chInh và thäm hOi, tang qua các di tugng chInh sách. 
12. Chi dao  san xu.t nông nghip và phOng, chng djch bnh cho gia sic, 

gia cam. 

III. TO CHIXC THV'C HI]N 
1. O ngh Van phông Tinh ily: Chü trI, ph& hap các Van phOng: Doàn 

DBQH va HDND tinh, UBND tinE tharn muu lânh dao  tinh to chüc g.p mt chüc 
T& can b lärih dao  tinh qua các thèi ks'. 

2. D ngh Ban Tuyên giáo Tinh üy: Chi dao, dnh huOng ni dung tuyên 
truyn; huóng dn cac co quan báo chI cüa dja phuang và Trung uong trên dja 

S A F A A F A F A F A ban tinh to chuc tuyen truyen cac hoat dçng don Tet Nguyen dan Nham Dan nam 
2022 gn vói k' nirn 92 nàm Ngay thành 1p Dâng Cong san Vit Narn 
(03/02/1930 - 03/02/2022). 

.5 9 , 9 

3. Be ngh Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh, các to chfrc chInh 

trl - xã hi, các to chñ'c thành viên 
- Tuyên truyn, vn dng các tng lOp nhân dan, doàn viên, hi viên phát 

huy truyn thng tuong than, tuong ái, giüp d các gia dInh nghèo, nguYi già 
khong noi nuong ti.i'a, tré em m côi, lang thang, ca nh dê rni ngui, rni nhà 
du çó Tt và dugc don Tt vui ye theo tnuyên thông cüa dan tc. 

- Uy ban Mt trn T quc VietNam tinh lam vic vài Hi than nhân Vit 
kiêu tinE d nm tInh hInh bà con Vit Kiu v quê an Tat, d xut tó chirc g.p 
mat vào thai dim thIch hap. 

4. Van phông UBND tinh: ChO tn, phi h9p cac Van phOng: Tinh üy, 
Doàn DBQH và HDND tinh tharn rnuu lành dao  tinh thàm, tng qua các déi 
tuçng chInh sách phii hap, dng b gi&a tinh, huyn, xlji&., 
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5. Sr Van hóa, Th thao và Du 1ch 
- T chirc dâng huong Dài tu&ng nim Nüi Nhan, Nhà lixu nim Lust su - 

Chü tjch Nguyn Hüii Tb9 VàO sang ngày 25/01/2022 (23 tháng chgp am ljch,) 
sau khi ving Nghia trang 1it sT. 

- Chñ trI, phi hçip vâi Dài Phát thanh và Truyn hInh Phñ Yen ti chüc ghi 
hInh và phát trén song PTP Chixong trInh ngh thut don Tt Nguyen dan Nhâm Dn 
näm 2022 phiic vi nhân dan vào ti ngày 31/01/2022 (thc 29 tháng Chçp am i ch). 

- Phi hqp vói Hi Nhà báo tinh, Báo Phii Yen t chirc Hi Báo Xuân. Phôi 
hqp các dja phu'cing to chirc dang hu'ang tai  mt s di tich. 

- Hithng dn các khách san,  khu, dim du ljch trong cong tác phic vi du 
khách trong djp Tt, thc hin các quy djnh v phOng, chong djch. 

- Phi hgp vói các ngành lien quan tang cuing cong tác kim tra, xü 1" cac 
vi phm trong boat  dng van hOa, djch vi van hóa, du ljch. 

9 A A A 6. S Thong tin va Truyen thong 
- Tang cuông cong tác quân 1 NI-ia nuOc v báo chI; theo dôi, kim tra ch.t 

chê thông tin trên báo chI; thanh tra, kim tra vic phát hânh ljch, van hóa phm các 
!oai. Chi  dao  các doanh nghip vin thông dam báo an toàn mang và an ninh thông 
tin; có k hoach  kim tra, dam bâo thông tin lien lac  thông suôt 24/24 gi0 phic vçi 
cong tác chi dao  cüa các co quan Dãng, Nhà nuOc và nhu câu cüa nhân dan. 

- Co k hoach phi hcp kirn tra, dánh giá hoat dng truyén thanh, truyên 
hInh co s&; dam bâo thông tin, tuyên truyn kjp thai cho ng1x6i dan v cac bin 
pháp phOng chng djch Covid-19 trong djp Tét. 

7. S& Lao dng - Thtrong binh và Xã hi 
- Térng hcTp danh sách các di tixçmg chInh sách, ngu?ii có cOng vài cách 

mang, can b 10 thành cách mang, các Ba mc Vit Nam anh hung, Anh hung Lirc 
luqng vu trang nhân dan, danl-i sách các ci trôn 90 tui, 100 tuôi, trên 100 tui; xác 
djnh s6 qua t.ng theo quy djnh (k câ suit qua cüa Chü tjch rnrâc, Tinh üy, Doan 
DBQH, HDND, UBND, UBMTITQ Viêt Narn tinh), trInh VEND tinh phê duyt. 

- Lam vic vâi các Van phông: Tinh us', Doàn DBQH và HDND tinh, 
S .; . - - S I • UBND tinh, cac nganh, da phucing trien khai tham, tang qua cac doi tuçxng chinh 

sách phü hgp, dng b giUa tinh, huyn, xã. 
- Chü tn, phi hqp vOi SO Tài chfnh, UBND các huyn, thj xä, thành ph 

chi dao,  tt chi'rc vic tng qua Tt cho các di tuqng chInh sách theo Nghj quyt 
s 16/20191NQ-HDND cña Hi dng Nhân dan tinh. 

- Phi hçip vâi các nganh, dja phuong cüng vói Uy ban MITQ Vit Nam 
tinh, cac hOi,  doàn th tp trung chi dao,  don déc, kim tra h trq xây dirng nhà 
cho h nghèo, lam iai  nha bi sap, hit hông do 1iit, bäo gay ra, tao  diêu kin cho các 
h nghèo, h khó khãn duqc don Têt m áp trong ngôi nba mdi; chü trcng quan 
tam thàm, tng qua tré em mô cOi do djch bnh Covid- 19, gia dinh cO nguOi mt 
vi Covid-19, gia dInh bj thit hai  nng do lii 1i.it cuOi nãm 2021 gay ra. 

- Chü tn, ph& hçp vói các ngãnh chüc näng và UBNID các huyn, thj x, thành 
ph6 to chüc sang icc dôi vói nhung trithng hgp ngui tam thin, lang thang, co nh, 
xin n không no nai cu tru thI t chirc dua ye Co s& cai nghin ma thy và Trq giüp xâ 
hi tinh d chäm sóc; ngoài tién an theo quy djnh, trong nhQng ngày Tt cac di tuYng. 
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duçic h trçl them 50.000 d&ig/ngày/ngi, thôi gian h tr9 là 05 ngày. Các d6i tuçing 
dang nuôi duo'ng tai  Trung tam Nuôi duOng ngi.ri có Cong và Bào trg xä hi tinh, 
nguôi nghin ma tiily dang cai nghin ti Cor sâ cai nghin ma tUy và Trçi giiip xä hOi 
tinh trong 5 ngày (29 tháng chqp; ming 1,2,3,4 tháng Giêng am ljch,) duc h trq 
50.000 dông/ngày/nguô'i. Ti cht'rc sang icc déi tucYng d giài quyt phü hçip theo quy 
djnh và l.p dirtoán kinh phi gui SâTài chInh thm djnh, trinh UBND tinh quyt djnh. 

- Chu tn, tham rnuu TJBND tmh to chuc cac doan tharn vieng, dt vong hoa, dang 
huong trong dip  Têt, to chirc viêng nghia trang liêt s" tinh và phi hçp dãng huong ti 
Dài tithng nim Nui Nhtn vào lüc 06 giô, ngày 25/01/2022 (23 thdng Chcip am ljch). 

8. Cong an tinh 
- T chüc bào v tuyt di an toãn các mçic tiêu do lvc lu'ng Cánh sat nhân 

dan có trách nhim vu trarig canh gác, bào v; bâo dam an ninh, an toàn các doàn 
lãnh dao  Dáng, Nba nuórc den thäm, lam vic tai  dja phuong, cáo sir kin chInh trj, 
van hóa, xà hi quan tr9ng truâc, trong và sau Têt trên dja bàn tinh. Thirc hin tot 
cong tác huóng dan, don dôc các co quan, doanh nghip, nba trung to chüc bào v 
an toàn trii s&, noi lam vic trong djp Têt. 

- Thc hin hiu qua dçit cao diem tan cong trân áp ti pham, kjp thai giái 
quyêt các van dé phtrc tp noi len ye ti pham và trt tr xà hi, không dê ti phm 
hoat dng phtrc tp gay lo lang, büc xüc trong nhân dan. Triên khai tot Cong tao 
ctâu tranh chng buôn l.u, gian in thuong mi và hang giá trong dip  Tat, gop 
phn bInh n giá thj tnthng. 

- Tang cu'ètig cáo rnt cong tac quàn l hành chInh ye trt tir xA hi, nhât là 
quan ly cu tru, quan ly cac Ca so kinh doanh co dieu kiçn; thuang xuyen kiern tra, 
hu&ng dn bào dam an toàn phông cháy, chUa cháy tai  các co s& trçng diem, cáo khu 
vrc có nguy co cháy, no cao, nhât là các chç, siêu thj, cua hang kinh doanh xàng, 
dâu; thirc hin tot cong tao kiêm tra, quãn l và cap phép v.n chuyên hóa chat, hang 
nguy hiêm cháy, no; du tranh vài cáo vi pham ye vu khI, vt 1iu n6, cong ci h trq 
và pháo, kiên quyêt khong dê xày ra tInh trng rnua ban, v.n chuyên, sr diing trái 
phép diên ra phác tp trong djp Têt, nhât là thi diem giao thra. 

- Tuân tra kiêm soát bào darn giao thông an toàri, thông suôt, xü l nghiém cáo 
hành vi vi pham trt tr, an toàn giao thOng, t.p trung và cáo lôi thuôiig xuyên xày ra 
tai n.n nhu: vi phm nOng d con, ch qua tái, qua sO ngui quy djnh, vi phm toe d, 
dii lthông dung phân duông..., kiêm ch và giàm tai nn giao thong, không d xây ra 
ün tác giao thông, nhât là trén tuyên Quoc l 1 A, cáo diem to chrc các si,r kin. 

- Tang cung cong tác quàn 1 luu trá, quán 1 xuât nh.p cánh, quán 1' 
hoat dong cua ngui nuâc ngoài, Vit kiêu den dija phuo'ng, kjp thai phát hin, xr 
l cáo trurng hqp nhp cânh trái phép trên dija bàn. PhOi hçip cáo s, ban, ngành 
thirc hin tot cong tao phông, chông djch bnh Covid-19. 

9. B CM huy Quân sir tinh 
- Ch trI, phi hgp vOi UBND cáo huyn, thj xà, thành ph và các cor quan, 

don vj có lien quan to chuc thám hôi, tang qua cho gia dlnh Quân nhân, cOng 
nhân viên Quc phông cong tao ti Qun dào TrLrng Sa và cáo nhà dan DK (theo 
danh sách d nghj cüa B Tu lth Hãi quân). 

- Xây dirng k hoach phôi hqp vói cáo dja phuong duy trI chê d trrc sn 
sang chin du; có k hoach baa darn tt tinh hInh an ninh trt tir, an toàn xã hi 
truóc, trong và sau Tk1), 
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10. B Chi huy B di biên phông tinh 
- N&m ch&c s phuong tin, s lao dng hành ngh trén bin trong dip  Tt 

Nguyen dan; chun bj, phi h9p t chic cho länh do tinh si diing h thng dài 
canh vô tuyn din chilic Tt, dng viên ngu dan don tt trên bin, k& hp giüa 
hoat dng khai thác hài san vâi n&n tinh hinh, nm ch&c các phuo'ng tin tham 
gia bâo vO chO quyn theo Nghj djnh s 30/2010/ND-CP và 130/201 5/ND-CP cüa 
ChInh phü. Chi dao  các don vj phi hçp chat chê voi các dja phuong dam bào an 
toan cac le h9l song nuoc trong dp Tet. 

- ChO trI, phôi hqp các ngành chüc nàng lien quan tang cung kiêm tra, 
nhc nh& các phuong tin v3n  tài duà'ng thñy d dua don khách ra các diào yen b 
va cac be noi kinh doanh dch vçi an uong. 

- Tang cuOng t chc tu.n tra, kim soát vOng biên, phát hiOn,  xCr 1 kjp 
thai tàu thuyn nithc ngoài xâm pham, có kê hoach  bào dam tot tInh hInh an ninh 
trt tr, an toàn xä h0i  trucc, trong và sau Têt. 

11. Sr Giao thông 4n tãi 
- Co k ho.ch sOa chQ'a các tuy&1 Qu6c 10 qua tinh nhu: Quc 10 25, Quc 10 29, 

Qu6c 10 19C, các tuyn dung dang quán 1; b sung các bin báo giao thông a các tnic 
giao thông; kh.c phic các dim den giao thOng... ph1ic vi vic di iai  thun tin cüa 
nhân dan. Co k hoach kim tra, thanh tra bào dam an toàn giao thông di.rang thüy. 

- Phi hqp vâi Civic Quàn l dumg bO III don dc vic sia chta các doan 
duang hiz hông tuyn Quc 101A,  Quc 10 1D, dung Tnthng Son Dông. 

- Phi hp vói UBND các huyn, th xã, thành phô, các chü d.0 tu tp 
trung süa chta các tuyn du&ng, nhât là các tuyn duOng bj sat ia do mua 10, dam 
bâo phvc vi t6t viOc v.n chuyn hang hóa, di lai  cüa nhân dan tnrâc, trong va sau 
Tt (iuu j dja bàn các huyn, xã min nth). Nhttng cong trInh chua hoàn thành 
dugc truâc T& phài t chirc sap xp ngàn n,p, cO biên báo, cành giai dê nguai 
tham gia giao thông bit triró'c ngày 27/01/2022 (25 tháng C'hgp am i/c/i), không 
d ânh huäng dn vic di lai  cüa nhân dan trong dip Tét. T chi'rc kim tra, kiên 
quyt xi l' nghiêm d'i vói các don vj vi phm; chii các hang miic dang thi 
cong trên dja bàn tinh. 

- Huy dung thng cuOng phuong tin vn chuyn hành khách bang duang bO bào 
dam dO diu kin theo quy djnh; lam vic vói ngãnh duOng sat, hang khong dê duçic b 
trI tng them chuyên, thOrn ye..., dáp img vic di lai  c0a nhân dan du9c thun tin. Thng 

9 9 , .. , •, , p .# P A •A ,. cuong quan ly, kiem soat gia ye xe khach phu hçp, uu tien cac huyçn mien nui va thu 
cau ye quê n TOt cOa can bO,  h9c sinh, sinh viên, ngu&i lao dOng  PhO Yen dang cong tác, 
hçc tsp, lam vic i ngoài tinh (cO phuong an dê bào dam có xe di, v truac và sau TOt 
thun 19i). Lam vic vOi các doanh nghip vn tãi hãnh khách cong cong bng xe but có 
kê hoach  thng chuyOn xe but phic vi thu câu di lai  cOa than dan trong djp TOt. 

- Phi hçp v&i các ngành chüc näng lien quan tang cuOng tuan tra kim 
soát bão dam an toàn giao thông duang bO,  thOy  nOi  dja..., xfr 1' nghiOm các 
tru?mg hcTp vi phrn theo quy djnh; chO ' vic don, trà khách dcc dung, nan Co 

Xe, bat chçt khách. Phôi hgp vói các dja phuong, don vj lien quan kim tra mOt  s 
be noi có kinh doanh djch vi an uông. 

- Báo cáo UBND tinh k& qua thirc hiOn các cong vic trên trtthc ngày 
27/01/2022 (25 thang Chap am 1jch)ij./ 
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12. S& Ngoi vi 
- Chü trI, phi hçip các ngành lien quan tham rntru UBND tinh t chüc gp 

rnt chüe Têt nhà dâu tu', chuyên gia, tInh nguyen viên, sinh viên nuc ngoài (khi 
ctáp 1mg cáe diêu kin phông, chông deh Covid-19 theo quy djnh hin hánh). 

- Ph6i hcip vó'i TiJy ban Mt tr.n T quc Vit Nam tinh lam vic vâi HOi 
than nhân Vit kiu tinh d nm tInh hInh bà con Vit Ki&u tiêu biu v qué an 
Tt, d xu.t t chi.'rc g.p rnt phü hcip. 

13. S& Cong Thmrng 
- Theo dôi, dáth giá tmnh hinh thj tru'ng, nguAn eung và thu cu hang boa, 

nhât là the rnt hang thiêt yeu, nhu'ng mt hang biên dng tang giá trên da bàn, ehli 
dng có phuoTig an hoc d xut UBND tinh giái pháp bão dam can di cung CL 
bInh n thj tru'à'ng, không d xày ra tInh trang  thiu hang, gián don ngun hang gay 

tang giá dt bin trong dip  cui nam va T& Nguyen dan Nhãm Dn näni 2022. 
- Don doe các doanh nghip san xut, kinh doanh chü dng có k hoach dci 

tr, dam bào cung cap các m.t hang tiêu ding thiêt yêu trén dja bàn trong th&i 
gian truâc, trong và sau Tat. 

14. Citc Quãn 1 thj truô'ng Phü Yen 
- ChU dng xây dçrng k hotch, chü tn, ph6i hçp v6i các ngành chüe näng 

lien quan và dja phuang nm ch.c din bin thj tru'ng, tang cuäng cong tác kim 
tra, kiêm soát thj tru&ng, ngän chin có hiu qua tInh trng buôn 

lau, 
san xut kinh 

doanh hang già, hang kern chat 1ung, hang khong dam bão an toàn thc phâm 
dôi vo'i các mt hang thit yêu, có nhu cau tiéu thii cao trong djp Tt. 

- TIch crc kirn tra và xli l các truông hgp mua ban, 4n chuyn, tang trt 
các loai  pháo n& các mt hang dè chcyi tré em mang tInh chat nguy hirn, các mt 
hang Nba ni.ró'c cam. 

- Kim tra vic thirc hin niêm yet giá và ban theo giá niêm y&, không d 
xày ra tInh trang  d.0 co', gäm hang, tang giá bat hgp l; kiêrn tra cht ch vic 

• 1 - A • 1 A 6% 1 'I buon ban, van  chuyen gia sue, gia cam khong ro nguon goc xuat xu; darn bao on 
djnh thj tru'ô'ng d phic vi. cho nhân dan vui Xuân, don Têt. 

15. Sr Nông nghip và Phát trin nông thôn 
- Phi hcxp vái các ngành chü'c näng lien quan kim tra cht chë và xü 1' 

nghiêm các trueing h9'p v.n chuyn, buôn ban gia sue, gia cam b bnh, khong rô 
ngun gc trên dja bàn tinh. 

- Chi dao  các da phuong va nhân dan vui Xuân don Tt phâi chü chärn 
soc dng rung, vat nuOi, phOng ngü'a djch bnh a vat nuôi, cay trông. 

- Chi dao  Chi civic Kim lam tang cuOTlg t chüc thcrc hin các bin pháp phOng, 
ch6ng cht phá rlrng trái phép, phông, cMng cháy rimg trong dip  Tét Nguyen dan. 

16.S&Yt 
- Chi dao  the co quan, don vj, Ca s& y t cong !p... b trI can bQ, nhân 

viên trrc Co quan hoc giãi quyt cong vic theo chc nang, thim vu trong 
nhng ngày nghi T& thI duqc chi tin trirc hoc chi bi duOng lam vic ngoâi gia 
theo quy djnh hin hành trong ngun kinh phi cüa dn vfl. 
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- B trI, cp phát dü thuc cho di tucxng tarn thAn diu trj tai  gia dInh. 
Riêng các d& ti.rcYng tam thAn t.p trung ti Trung tam Nuôi duông Ngithi có cong 
va Bâo tn xâ hi tinh, Co sà cai nghinma tüy va Trçi giip xâ hi tinh, Sr Y tê 

' . , . , ' A cap du thuoc va phoi hçp vrn co so dieu tr khi co yeu cau. 
- T chirc kim tra và huó'ng dn nhân dan phOng chng các djch bnh, dc 

bit là djch Covid-19; phi hgp vói các co quan thông tin diai chüng tuyên truyn, 
huóTlg dn vic an ung dam bâo v sinh, an toàn thrc phAm, phông chng ng 
dc trong dip  Tt; t chüc phân cong trir cap cüu 24/24 gi và diu trl cho bnh 
nhân, t.o diu kin chàm soc tt cho bnh nhân con phái nAm diu trj ci các Co s& 
y th trong djp Tat. 

- Ph& hçip voi S Lao dng - Thuong binh va XA hi dam bào cho cong tác 
diu trj cho bnh nhân tam thAn lang thang tai  Ca si cai nghin ma tüy va Trç 
gip xâ hi tinh. 

17. Set Tài nguyen và MOi tru'O'ng: ChU tn, phôi hçxp vâi các co quan, don 
vj lien quan tang cuorng, dAy mnh cong tác bào v mOi trung trén dja bàn tinh 
tri.ró'c, trong và sau Tat. 

18. Set Tài chInh: Tham mu'u tJBND tinh dam báo kinh phi t chi.rc các 
hot dng ti Kê hoch nay theo qüy djnh. 

19. SO' Xây diyng: Chi do Congty Co phân Cap thoát nu6c Phü Yen darn 
báo cAp dü nuic sach  phiic vii nhân dan trong dip Tat. 

20. So' Khoa hQc và Cong ngh, SO' Y t, So' Cong Thu'ong, SO' Nông 
nghip và Phát trin nông thôn, COng an tinh 

TheothAm quyn xây drng k hoch và chi do cac danvj lien quant chüc 
thanh tra, hem tra, xu ly ye chat h.rqng hang hoa, hang dong gol; kiem tra tmh hinh 
v sinh an toãn thçrc phAm, d ung. nuâc giài khát; kim djnh các phuong tin do 
lu&ng cüa các thành phAn kinh t bâo dam lqi Ich cüa ngithi tiêu diing trong dip 
Tt; nhAt là trên dja bàn thành ph Tuy Hoà, thj xA Song CAu, các thj trAn va cac 
chçi trung tm a tinh ly, huyn ly. 

•, .A - n. , ,. ,. , . 21. Bao hiem xa h9i tinh: Phoi h9p vai So Lao dçng-Thucrng brnh va Xa 
hi, S& Tài chInh, UBND các huyn, th xâ, thành phO to chüc vic t.ng qua Têt cho 
các di tilclng chInh sách theo Nghj quyêt s 16/2019Q- cüa HDND tinh. 

22. Ban Dan tc tinh: Phôi hçp vOi UBND các huyn t chirc thäm, t.ng 
qua nguai có uy tin trong dông bào dan tc thiu so nhân dip  Têt Nguyen dan 
Tét Nguyen dan Nhârn DAn nàm 2022 tin ngày 10/01/2022 dn ngày 20/01/2022 
(tt'c 08-18 tháng Chgp am ljch,). 

23. Tinh doàn Phü Yen 
- Chit trI, ph6i hp vai các ngành lien quan t chrc gp m.t và d xuAt ChU 

tjch UBND tinh t.ng Bang khen cho nhtng sinh viên tiêu biêu vào ngày 
21/01/2022 (19 tháng Chgp am i/c/i,). 

- Huy dng l\rc lugng doàn viên thanh nién giüp nhan dan don v sinh, tu 
süa duông giao thông nông thôn, du'ông lien thôn, lien xóm. .'i/ 
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24. Ngân hang Nhà nixó'c Vit Nam - Chi nhánh tinh Pht Yen 
Chi do darn bão 1uu thông tiên t thông suôt, tuyt d& không d xáy ra tInh 

trang thiêu tin rnt, hon chi ti&n rnt lam ânh hung dn tInh hInh luu thông tin t; 
dam báo ch.t luçing, an toãn hoat dng các may ATM djp cui närn và T&. 

25. Các co' quan báo chI tinh 
- Tang cuing cong tác tuyên truyn, v.n dng nhân dan thrc hin chü trucing 

"Nguô'i Vit Nam ixu tiên dng hang Vit Nam"; thrc hin an toàn v sinh thçrc ph.m, 
an toàn giao thong, phàng ché,ng cháy n; phi hqp vâi các doàn th tuyên truyn, phê 
phán vic "hái 1c d.0 närn" không dung, gay hai cho cay xanh và môi triiông. 

- Báo Phü Yen tp trung nâng cao ch.t luqng ni dung và hlnh thurc các s 
, .7 9 .9 A 9 9 ' .7 -. .7 bao Mimg Dang - Mung Xuan; chu tn, phoi hçp voi Sa Van hoa, The thao va Du 

ljch t chirc tt Hi Báo Xuân Nhâm Dn 2022. 
- Dài Phát thanh và Truyn hlnh Phü Yen ctu tu xây dirng các chtrong 

trInh phong phü, h.p dan, b Ich và tang thôi luç'ng phát song trong nhüng ngày 
9 - .9 I,. . f S Tet; phoi hçip vcyi So Van boa, The thao va Du 1ch to chuc to chuc ghi hinh va 

phát trên song PTP Chuong trInh ngh thu.t don Tt Nguyen dan Nhâm Dn nàm 
2022 phiic vi nhân dan vào t6i ngày 31/01/2022 (h'rc 29 tháng Chcip am ljch). 

* • A A .7 , . . , , A 

26. Hçn Van h9c nghç thut trnh: Chu tn, phoi hçip vo'i Sci Van hoa, The 
thao và Du ljch, HOi  Nhà báo tinh, Lien h.ip các Hi Khoa hçc và K thu.t tinh 
và cac don vi lien quan tham muii UBND tinh to chirc g.p m.t tn thcrc, nba báo, 
van ngh si, vn dng viên th thao tiêu biu. Thai gian: Luic 15 gi 00, ngày 
25/01/2022 (23 thángChgp am ljch). 

27. Cong ty Biçn hc Phu Yen, Cong ty Co phan Cap thoat nu'o'c Phu 
Yen: Co k hoch dam bâo cung c.p din, nuâc on dijnh, an toàn phc 

vv 
t& thu 

cu san xu.t va tiêu dung, các hott dng van hóa, vui choi giài trI dOn Tt, rnirng 
Xuân cüa nhân dan. Chü dng, sn sang khäc phiic nhanh các sr c; không dê 
thiu rnrâc, rn.t din trong các ngày Têt, dêrn giao thüa. 

A .7 - A A 9 9 

28. Cong ty TNHH MTV Thuy nong Bong Cam: Chu tn phoi h9p voi 
huyn Phil Hôa t chilc L dâng bixong tuOng nim tai  D.p Dông Cam (sang 
mirng 8 tháng Giêng am 1jch7,). 

29. Cong ty C6 phn Môi trirô'ng do thj Phil Yen: Tang cung cong tác 
v sinh mOi tnthng trên dja bàn tinh tru'ó'c, trong và sau Têt. 

30. Ban Bi din Hi ngu'ô'i cao tuitinh 
- Chü trI, phi hcrp Sä Lao dng - Thu'ong birth và Xà hi 1.p danh sách các 

.9 IS • IS • A A ' A .7 A • S 

cii tron 90 tuoi, 100 tuoi, tren 100 tuoi, thong qua So Lao d9ng - Thu'ang binh va Xa 
hi d xác djnh s qua t.ng theo quy djnh (k Ca xuât qua cila Chil tjch nithc), trmth 
UBND tinh; d xu.t k hoach, chu.n bj qua d các dng chI lãnh dao  tinh di thäm 
mt s cii trOn 100 tuôi nhân dip  Tt Nguyen dan Nhârn Dan 2022 tr ngày 15-
18/01/2022 (13-16 tháng Chzp am ljch) 

- Viêc chüc th9, milng th9 thirc hin nhu' sau: Lành dao  tinh chilc th9, müng 
th9 rnt s ngu'Oi cao tuôi trOn 100 tuôi tiêu biêu; UBND các huyn, thj xâ, thârth 
ph chñc thp, milnig th9 mt s ngu'à'i cao tuôi tnôn 90 tuôi và trên 100 tuOi tiêu biêulA,' 
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31. Ban An toàn giao thông tinh: Tip tic trin khai có hiu qua Nghj 
quyt sê 32/20071NQ-CP cia ChInh phñ; có gi?ti pháp hftn hiii dm ho trât tir 

an toàn giao thông trên drja bàn tinh. 
A I 32. UBND cac huyen, th xa, thanh pho 

- Can cü nhim vii duqc phân cong tai  I( hoach nay chü dng xây dirng 
K hoch th chirc các hoat dng don Tt Nguyen dan Nhâm D.n 2022 ô dja 
phixong trên tinh th.n vui tuoi, lành m?nh,  an toàn, tiêt kim. Lu'u 5' tê, chi'rc các 
hoat dng don Têt & dja phrnmg phãi thirc hin theo quy ctjnh tai  yêu c.0 cüa k 
hoch nay, dam bão an toàn phông, chng djch Covid-19. 

- Ph6i hçp vói các Van phông: Tinh üy, Doàn DBQH và HDND tinh, UBND 
tinh, UBM'TTQVN tinh, t chóc thàm, tg qua các di tuclng chInh sách & dja phuang. 

- UBND các huyn Phü HOa, San Hoà, Tuy An, Dông Xuân, TP. Tuy HOa 
chü trI, phi hçip vó'i S& Van hóa, Th thao va Du ljch tê> chüc dang huong Dn 
th& liêt si tinh, Dn th? Luang Van Chánh, Nhà th& Bác H, Dn th& Lê Thành 
Phuong, Di tIch Thành An Th - Nai sinh dông chi Tng BI thu Tr.n Phü; Nai 
thanh 1p Chi h9 Da.ng C9ng san dali tien a tinh Phu Yen; Dai tucrng nim Cu9c 

tng tin cong va ni d.y Xuân Mu Than 1968. 

33. V tin 1uo'ng, tin mt, tr9' cp và cü'u trq xa hi 
- Ngành Tài chinh, Kho bc,các ngân hang: Thrc hin chi luo'ng tháng 01 

và 02/2022 trtró'c ngày 27/01/2022 (ttc 25 tháng C7'zQp am i ch) cho can b, cOng 
chüc, vien chic va nguO'i lao dng trong tinh; tang cu&ng may ATM và tiên m.t 

A . 9 t A A I Il. 9 A phiic vçi nhu cau rut tien luang cua can bQ, cong chixc, vien chuc, nguai lao dçng 
duçc thu.n igi. Các co quan, dan vj thñ dng phi hcip v&i các co quan kho bc 
Nhà nuâc dóng trên dja bàn tinh dê giài quyêt tin lucing cho ngithi lao dng 
duçic nhanh chóng, kjp thri. Phôi hçip vO'i S& Lao dng - Thuong binh và Xã hOi, 
Báo him xã hOi  tinh, Buu din tinh chi trà luong hu'u và các ch d trçl cap khác 
cho các di tucmg chinh sách, xa hi cüa thang 01 và 02/2022 tru'ó'c ngày 
27/01/2022 (th'c 25 tháng Ghgp am i ch). 

- Các dan vj 1rc lugng vu trang lam nhim vi trrc sn sang chin dâu; 
bnh nhân clang diu trj ni trü ti các co so,  y t cOng l.p; cac di tucrng clang 
nuoi duo'ng tai  Trung tam Nuôi duö'ng Ngu'&i có cong và Bào trg xà hi tinh, 
ngi.r&i nghin ma tüy dang cai nghin ti Ca s& cai nghin ma tüy và Trq giüp xä 
hi tinh trong 5 ngày (29 tháng chgp; nthng 1,2,3,4 tháng Giêng am i ch) dugc 
bM dung, h trg 50.000 dng/ngày. Các don vj l.p d toán, gü'i S& Tài chInh 
thm cljnh, trInh UBND tinh cp h trq. 

IV. KINH PHI THT)C HI]N 
A A P A P A A A Nguon krnh phi to chuc cac hoat dçng don Tet Nguyen dan Nham Dan nam 

2022 dugc chi tr ngun ngan sách và ngun xä hi hOa. 
1. UBND tinh dam bào các diu kin v.t ch.t, kinh phi cho các hot dIng 

do tinh chU tn tè chi.'rc. 
2. Các sO', ban, ngành, dja phuang, clan vj chü dng can dôi, b trI kinh phi, 

vn dng xã hi hóa triên khai to chüc các hoat dng don TêC}.-' 
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v. xAy DUNG KE HOiCH, THÔNG TIN, BAO CÁO 
1. Các co quan, do'n vj, dja phuorng ci'r lãnh dao,  can b trirc bão v co quan, 

don vj 24/24 gi; xay drng k hoach phOng chng cháy n trong nhüng ngây nghi 
Têt, giri v Ca quan Cong an cüng cap tru&c ngày 23/01/2022 (ngay 21 tháng 
Chçp am 1jch) dê phôi hqp và kiêm tra. Các c quan, dcm vj duc phân cong gii.iip 
d cac xã khó lthàn (theo K hoach s 68-KI-T/TU c't'ia Ban Thung vii Tinh üy) co 

k hoach h trg nhan d.ân cac dja phuang don Tt, dng thai báo cáo UBND tinh 
(qua Sà Lao dng - Thuong binh và X Ixi) tru*c ngày 25/01/2022 (23 tháng 
Chp am ljch,). 

2. Các sâ, ban, ngành, dja phuung thc hin báo cáo cong tác t6 chirc don 
Tt Nguyen dan Nhâm Dn nàrn 2022 cho UBND tinh ci th nhi.r sau: 

2.1. Báocáonhanhdetdnghcipbáocáo ChInhphi (qua Vánphông UBND 
tinh, Email: Phông Tang hQp — th.vpubndtinhphuyen.gov.vn; Phông Khoa giáo 
van xã: kgvx.vpubndtinh@phuven.gov.vn): 

- Dçit 1: Ngày 25/01/2022 (23 tháng chczp am itch). 
- Dçt 2: 14 giô' 00 ngày 30/01/2022 (28 tháng Chip am ljch). 
- Dat 3: 10 giô' 00, iigày 05/02/2022 (mIing 5 Tét). 
2.2. Báo cáo kê't qua cong tá6 dOn Tt Nguyen dan Nhám Dn nám 2022 

phuc vu icri k&i, khen lhtthrig ('jua S0 Van hOu, The ihao và Du ljch — Email: 
pqlvh.svhttdl(Ziphuyen.gov.vn )  trwó'c ngây 10/3/2022. ,  

Than gian tng kit, khen thu&ng hoat dng 'ret Nguyen dan Nhâm Dan 
nàrn 2022 dr kiên khoàng cuôi tháng 3/2022. 

Can ci'r K hoach  nay, thu truâng các sâ, ban, ngành, doàn th cüa tinh và 
Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thành phô chi dao  xây dung k hoach  to chrc 
thrc hin và gui ks hoach  v SO' Van hóa, The thao Va Du ljch trtróc ngày 
15/01/2022 d tng hgp báo cáo UBND tinh tru'ó'c ngày 20/01/2022././ 

No'inhân: 
- VAn phôrig ChInh phü; 1 
- BO VHTT'DL; -(b/c) 
- TT. Tinh üy, IT. HDND tnh;-' 
- CT v eác PCT UBND tinh; 
- Ban Tuyôu giáo Tinh üy, Baji Dan v.n Tiiih üy (p/li); 
- UBMTTQVN tinh, cac hi, doàn the tinh (p/h); 
- CAc VP: Tnh üy, Doàn DBQH Va HDND tinh; 
- Các so', ban, ngành tinh; 
- NHNN CN tinh PhU Yêii; Cue QLT1' Pliü Yôn; 
- UBND eác huyn, TX, TP; 
- Cty Din lure Phá Yen, Cty TNHH MTV TNDC, 

Cty CP cap thoAt nu'O'c PY, Cty CP MTDT Phc Yan; 
- Viên thông PhU Yen, Viettel Phü Yen; 
- Các co quan thông tin 4i c!uing; 
- CVP và các PCVP UBND tinh; 
- Các phang/ban/TT VP UBND tinh; 
- Luu: VT, KGVX (Ta). 
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