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Hải Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2009

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức ñón Tết Canh Dần năm 2010
Năm 2009, mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế
giới tác ñộng sâu rộng ñến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng
các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh ñã nỗ lực, phấn ñấu, vượt qua
nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ñã có nhiều
chuyển biến tích cực, tốc ñộ tăng trưởng tháng sau, quý sau cao hơn tháng
trước, quý trước, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội ñược hoàn thành. Nhiệm vụ
năm 2010 hết sức nặng nề, việc phấn ñấu thực hiện cho ñược các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội, ñẩy mạnh tăng trưởng kinh tế một cách bền vững,
giải quyết tốt hơn những vấn ñề xã hội bức xúc, khắc phục những yếu kém
năm 2009 có ý nghĩa quyết ñịnh tới việc hoàn thành các mục tiêu năm 2010
và kế hoạch 5 năm 2006-2010.
ðể ñảm bảo tổ chức thực hiện ñón Tết Canh Dần năm 2010 thật sự
ñoàn kết, vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, giữ gìn truyền thống văn
hoá dân tộc là một yêu cầu cấp thiết. Thực hiện Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày
01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, ñể chăm lo vui Tết cho nhân dân theo
tinh thần ñó; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các
ban, ngành, ñoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển
khai thực hiện các nội dung sau:
1. Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ ñộng rà soát,
ñánh giá kết quả việc chỉ ñạo ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội thuộc phạm
vị quản lý, kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết ñể tiếp tục thực hiện có
hiệu quả các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế ñẩy mạnh sản xuất kinh
doanh và thúc ñẩy tăng trưởng; giữ vững ổn ñịnh kinh tế; kiềm chế lạm phát
trở lại. Tập trung chỉ ñạo tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp
thích hợp nhằm phát huy tốt nhất các nguồn lực của ñịa phương, ñơn vị ñể
ñẩy mạnh phát triển.
2. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và triển khai kế hoạch
công tác năm 2010 thực hiện gọn, nhẹ, không phô trương lãng phí và hoàn
thành chậm nhất ñến ngày 31/01/2010; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm
chi tiêu công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn ngân sách Nhà nước; kiểm
soát ñể ñảm bảo việc hỗ trợ, cứu trợ cho các vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch
bệnh, cho các hộ nghèo ñúng ñối tượng, ñúng chế ñộ; tổ chức tốt việc thăm
hỏi các gia ñình nghèo, các ñối tượng chính sách.

