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KẾ HOẠCH 
Tổ chức chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021 

 

 Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Nam và Thường trực Thành ủy 

Phủ Lý về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao mừng 

Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; 

 UBND thành phố Phủ Lý xây dựng kế hoạch tổ chức chợ hoa Xuân 

Tân Sửu năm 2021 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Tổ chức chợ hoa xuân nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong việc 

giao lưu, mua bán, trao đổi hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

 2. Thông qua tổ chức chợ hoa xuân tạo không khí vui tươi, phấn khởi 

trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố, chào mừng kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), mừng Xuân 

Tân Sửu. Qua đó tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng; khẳng định 

những thành tựu to lớn của Đảng bộ, quân và dân Thành phố đã đạt được trên các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh quốc phòng những năm 

qua; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Thành phố năm 2021.  

        3. Các hoạt động phải được tổ chức quy mô, chất lượng, phong phú về 

nội dung, đa dạng về hình thức, có sự đổi mới, đảm bảo an toàn và hiệu quả; chú 

trọng tới những sản phẩm có bản sắc văn hóa của quê hương, thu hút đông đảo 

người dân tham gia; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, địa phương và ngành y tế. 

 II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

 1. Tuyên truyền, vận động các hộ dân, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 

trong và ngoài Thành phố có nhu cầu trao đổi, mua, bán hoa, cây cảnh tập trung về 

chợ hoa xuân; không bán rong trên các tuyến phố gây mất mỹ quan đô thị. 

 2. Thời gian tổ chức chợ hoa Xuân: Từ ngày 01/02 đến ngày 11/02/2021 

(tức từ ngày 20 đến ngày 30/12 âm lịch). 

  3. Địa điểm: Sân vận động thành phố Phủ Lý 

        ( Đường Lê Công Thanh - phường Hai Bà Trưng - thành phố Phủ Lý ) 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

      1. Phòng Văn hóa&Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao Thành phố: 

            - Tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tốt chợ hoa 

Xuân Tân Sửu năm 2021. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, ban, ngành liên quan để 

tổ chức tốt chợ hoa Xuân năm 2021. 
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- Chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về sân bãi, cơ sở vật chất, trang 

trí, điện nước, vệ sinh, phân công cán bộ trực đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống 

cháy, nổ trong khu vực sân vận động; tuyên truyền các nội quy quy định tới các tổ 

chức, cá nhân tham gia chợ hoa xuân. Kinh phí tổ chức hoạt động chợ hoa xuân do 

đơn vị tự cân đối thu – chi theo quy định (không sử dụng kinh phí từ nguồn ngân 

sách Nhà nước). 

- Phối hợp với phòng Kinh tế, phòng Y tế thành phố trong việc đảm bảo 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19; Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống 

hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại trong quá trình tổ 

chức chợ hoa xuân. 

 2. Công an Thành phố: Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên 

quan, chỉ đạo Công an phường Hai Bà Trưng đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao 

thông trong thời gian diễn ra chợ hoa xuân. 

 3. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Nam: Phối hợp 

cùng các đơn vị đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống điện chiếu sáng trong thời 

gian diễn ra chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021. 

 4. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị Thành phố: Phối hợp đảm bảo trật tự đô 

thị; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân không bán hàng rong trên các tuyến phố và 

khu vực xung quanh chợ hoa làm ảnh hưởng tới trật tự đô thị và mỹ quan Thành phố. 

 5. Đài phát thanh Thành phố: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đưa tin về 

chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021 trên hệ thống phát thanh truyền hình, cổng thông 

tin điện tử Thành phố để nhân dân được biết, hưởng ứng, tập trung trao đổi, mua 

bán hoa, cây cảnh tại chợ hoa xuân. 

 6. UBND phường Hai Bà Trưng: Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo 

các lực lượng chức năng của Phường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức 

tốt việc trông giữ xe đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia chợ hoa xuân. 

7. Các phòng, ban, ngành có liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị phối hợp, hướng dẫn tổ chức thành công chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức chợ hoa Xuân Tân Sửu năm 2021, Uỷ ban 

nhân dân Thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp triển khai đạt 

kết quả cao./. 
 

Nơi nhận:                                                          

- Thường trực Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- Lưu: VT,VHTT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Văn Quân 
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