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bộ ñang làm nhiệm vụ ở hải ñảo và những nơi xa xôi, hẻo lánh, ñồng bào các vùng
còn khó khăn về kinh tế - xã hội.

Rà soát, kiểm tra lịch làm việc trong dịp Tết, nhất là các cơ quan, ñơn vị, tổ
chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp,
không ñược ñể công việc trì trệ, ùn tắc.
2. Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế
hoạch tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ñịa
phương thăm hỏi, tặng quà, chi trả kịp thời cho các ñối tượng chính sách. Tổ chức và
vận ñộng việc giúp ñỡ các gia ñình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ mồ
côi; chú ý quan tâm tới các ñối tượng xã hội, ñồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa,
hải ñảo, vùng thiên tai, lũ lụt,…; tuyệt ñối không ñể xảy ra tình trạng thiếu ñói, ñể tất
cả mọi người, mọi nhà ñều ñược ñón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui
vẻ, ñầm ấm.
3. Sở Tài chính theo thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng
kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tuân thủ các quy ñịnh của
pháp luật về quản lý giá. Xử lý nghiêm việc ban hành và thu các loại phí dịch vụ
không ñúng quy ñịnh, tăng giá tùy tiện, trái pháp luật làm thiệt hại ñến lợi ích người
tiêu dùng.
Chủ ñộng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh trợ cấp Tết cho cán bộ,
công chức, viên chức và ñối tượng chính sách xã hội, ñảm bảo chi kịp thời cho cán
bộ, viên chức và các ñối tượng chính sách.
4. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp các ngành liên quan và các ñịa
phương:
- Tổ chức tốt các chương trình, hoạt ñộng văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí,
thi ñấu thể dục, thể thao... Lưu ý, chú trọng các lễ hội truyền thống, dâng hương
tưởng niệm di tích lịch sử, các hình thức mừng giao thừa và ưu tiên phục vụ vùng căn
cứ cách mạng, vùng miền núi, ven biển, nông thôn hẻo lánh. Phối hợp các cơ quan
phát thanh, truyền hình bố trí chương trình ñón xuân với nội dung phong phú, chất
lượng cao, ñáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các ñơn vị liên quan trong tỉnh tăng cường
quảng bá, xúc tiến du lịch thu hút du khách và tổ chức phục vụ tốt du khách ñến Phú
Yên trong dịp Tết Nguyên ñán; tăng cường công tác kiểm tra về giá cả dịch vụ du
lịch ở các nhà hàng, khách sạn, các khu du lịch trên ñịa bàn. Chỉ ñạo sắp xếp các hộ
kinh doanh, các ñiểm vui chơi giải trí phù hợp ñể phục vụ nhân dân và du khách vui
xuân, ñón Tết an toàn.

