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phương (Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới,
Thoại Sơn và Tri Tôn) tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán với tinh
thần tiết kiệm, an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy
định tại Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản
lý và sử dụng pháo.
Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo,
điều hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày
11/12/2019 của HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
của UBND tỉnh ngay từ những ngày đầu năm. Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết
theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất - kinh doanh,
công việc, học tập trở lại bình thường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.
2. Sở Công Thương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng
mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn thị trường, giá cả, chuẩn bị tốt các mặt
hàng tiêu dùng thiết yếu bảo đảm chất lượng để cung ứng kịp thời, đầy đủ cho
Nhân dân với giá cả hợp lý và ổn định; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa
phương theo dõi sát diễn biến thị trường, cung - cầu hàng hóa, nhất là các mặt
hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào những tháng đầu năm 2020 và
Tết nguyên đán Canh Tý;
Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm
soát thị trường nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp, người dân, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh
hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng và các hành vi vi
phạm về niêm yết giá bán hàng.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình sản
xuất nông nghiệp, diễn biến dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; có kịch
bản, giải pháp ổn định giá cả, cung cầu thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán Canh
Tý 2020; có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng
nông sản thiết yếu vào các tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Tổ chức
thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn
bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa
khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.
Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, các ngành liên quan và địa
phương tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý
nghiêm những hành vi vi phạm.
4. Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch của UBND
tỉnh về trợ cấp Tết Canh Tý năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức,

