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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 26/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức các hoạt ñộng phục vụ Tết nguyên ñán Giáp Ngọ, năm 2014 và
Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập ðảng Cộng sản Việt Nam
(03 tháng 02 năm 1930 – 03 tháng 02 năm 2014)
Trong năm 2013, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những
diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không ít ñến hoạt ñộng sản xuât kinh doanh và ñời
sống của nhân dân trong tỉnh. Thị trường trong nước thu hẹp, sức mua giảm mạnh,
hàng tồn kho lớn, lãi suất còn cao, số doanh nghiệp bị giải thể, ngưng hoạt ñộng tăng,
quy mô sản xuất thu hẹp, tuy nhiên với nỗ lực cao của ðảng bộ, chính quyền, các
doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh ñã góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội
ñều tăng so với năm 2012, trong ñó thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, an
sinh xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển giáo dục ñào tạo, y tế, văn hóa và
thể dục thể thao, trật tự an toàn xã hội ñược ñảm bảo.
Nhằm phát huy những thành tựu trong năm 2013, tiếp tục ra sức thi ñua thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 7 về nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, ñặc biệt là trong dịp ñầu năm mới, ñón Tết cổ
truyền của dân tộc năm Giáp Ngọ an toàn, tiết kiệm và lành mạnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Chỉ thị:
1. Tổ chức các hoạt ñộng thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về
những chủ trương, nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu năm 2014 ñể nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần cùng với các cấp chính
quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ
7. Kết hợp với việc tuyên truyền về kỷ niệm 84 năm ngày thành lập ðảng Cộng sản
Việt Nam, các hoạt ñộng khai hội văn hóa du lịch năm 2014 theo kế hoạch ñược
duyệt.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, ðài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lập kế hoạch thông tin tuyên
truyền nhằm phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về thông tin nói
chung và các loại hình giải trí trên các phương tiện nghe nhìn trong dịp tết Nguyên
ñán năm Giáp ngọ 2014.

