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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ LA GI
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ LA GI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/CT-UBND

La Gi, ngày 26 tháng 11 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009
Thực hiện Chỉ thị số 54/CT-UBND ngày 11/11/2008 của UBND tỉnh Bình
Thuận về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009; nhằm tổ chức tốt cho
nhân dân đón Tết Nguyên đán năm 2009 theo truyền thống của dân tộc bảo đảm an
toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.
Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành các cơ quan,
đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường phối hợp với mặt trận và các đoàn thể tập
trung thực hiện tốt những công việc sau:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường:
- Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, UBND tỉnh và
UBND thị xã về thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, ổn định thị
trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và thực hiện các biện pháp kiềm chế
lạm phát đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, bình ổn giá cả, góp phần
chăm lo tốt đời sống nhân dân. Trong tình hình kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến
động do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế các ngành cần tập trung đẩy mạnh sản xuất,
xuất khẩu và lưu thông hàng hóa trên thị trường; đồng thời tăng cường công tác quản
lý thị trường và các biện pháp tài chính, tín dụng;
- Tiếp tục thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng, tiết kiệm trong chi phí sản
xuất và trong xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm,
gặp mặt đón mừng năm mới. Chỉ đạo cán bộ, công chức không đem quà tết đến nhà
riêng các đồng chí lãnh đạo; không dùng công quỹ để biếu xén, quà cáp, quà tặng

