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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

Số:      /KH-UBND 

 

Yên Mô, ngày      tháng      năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức chợ hoa xuân phục vụ tết nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 trên địa bàn huyện   
 

 

Nhằm tạo điều kiện trưng bày, giới thiệu cây cảnh, hoa, quả, các sản phẩm 

hàng Tết và các sản phẩm làng nghề truyền thống đáp ứng nhu cầu mua sắm, thăm 

quan, giải trí của nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đảm bảo trật 

tự, an toàn, tiết kiệm, văn minh, đồng thời đảm bảo đúng quy định trong công tác 

phòng chống dịch Covid-19, UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức chợ hoa 

xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhằm quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm của huyện. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh hoa, sinh vật cảnh trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm.  

Tổ chức các chợ hoa xuân trên địa bàn huyện phục vụ nhu cầu mua sắm, 

tham quan, giải trí của nhân dân tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, an ninh 

trật tự, mỹ quan, vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, 

phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, việc thu tiền thuê diện tích chỗ ngồi 

kinh doanh và trông giữ phương tiện tại các chợ hoa phải tuân thủ các quy định 

hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh, đồng thời đảm bảo đúng quy định 

trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Các chợ hoa xuân phải có biển tên, trang trí cờ, ánh sáng; bố trí nơi làm việc 

và số điện thoại của Tổ quản lý chợ hoa để liên hệ giao dịch, giải quyết các sự cố 

kịp thời; dành khoảng 20% diện tích chợ làm nơi trông giữ phương tiện cho khách 

đến tham quan, mua sắm, có bố trí khu vực vệ sinh công cộng. 

Trang trí, bố trí khu vực chợ và sắp xếp hoa, cây cảnh và các ngành hàng, 

mặt hàng hợp lý, thuận tiện cho việc mua sắm của nhân dân, thể hiện nét đẹp văn 

hóa truyền thống của địa phương và văn minh thương mại. 

II. NỘI DUNG 

1. Địa điểm, số lượng, qui mô hoạt động 

Tổ chức 01 Chợ hoa xuân trung tâm huyện tại thị trấn Yên Thịnh và 16 chợ 

hoa xuân tại các xã phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, cụ thể: 
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* Chợ hoa xuân trung tâm huyện: 

Địa điểm: Sân vận động trung tâm huyện (Ven đường Thanh Niên) 

* Chợ hoa xuân tại các xã: 

UBND các xã lựa chọn địa điểm là sân vận động hoặc Nhà văn hóa thôn, 

xóm trung tâm của xã, có vị trí giao thông thuận lợi để tiện cho nhân dân thăm 

quan, mua sắm. 

2. Thời gian hoạt động: 

Từ ngày 05/01/2023 (tức ngày 14 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 19h00’ 

ngày 21/01/2023 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần). 

3. Sản phẩm trưng bày: 

- Các loại cây cảnh, hoa, quả. 

- Một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản 

phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. 

4. Kinh phí thực hiện: 

Từ nguồn ngân sách của các xã, thị trấn và các nguồn thu hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Phối hợp với các đơn vị công khai danh sách các địa điểm và tổ chức tuyên 

truyền về Kế hoạch tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hướng dẫn UBND thị trấn Yên 

Thịnh và UBND các xã xây dựng và triển khai phương án quản lý, sắp xếp hoạt 

động chợ hoa xuân trên địa bàn, đồng thời đảm bảo các quy định trong công tác 

phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp các phòng: Văn hóa – thông tin, Công an huyện và UBND các 

xã, thị trấn kiểm tra việc tổ chức, quản lý và hoạt động của các chợ hoa xuân phục 

vụ Tết trên địa bàn theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND huyện tình hình và kết 

quả thực hiện. 

2. Phòng Văn hóa – thông tin 

Chủ trì phối hợp với phòng: Kinh tế & Hạ tầng và UBND các xã, thị trấn 

kiểm tra việc tổ chức, quản lý và hoạt động của các chợ hoa xuân phục vụ Tết trên 

địa bàn theo quy định; công khai danh sách, thông tin Chợ hoa Xuân trên trang 

thông tin điện tử của huyện để toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện biết thời gian 

tổ chức Chợ hoa Xuân Quý Mão năm 2023. 

3. Công an huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao 

thông và Công an các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp phân 

luồng giao thông; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy 
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nổ, chống ùn tắc giao thông tại khu vực tổ chức chợ hoa xuân trung tâm và các chợ 

hoa xuân tại các xã trên địa bàn huyện, đồng thời đảm bảo các quy định trong công 

tác phòng chống dịch bệnh. 

Chỉ đạo công an các xã, thị trấn chức giải tỏa các cá nhân, hộ kinh doanh lấn 

chiếm lòng lề đường, vỉa hè bán hoa, cây cảnh, nhất là các tuyến đường trung tâm. 

Đôn đốc, hướng dẫn các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh và các sản phẩm phục vụ Tết 

bán hàng trong khu vực Chợ hoa Xuân theo đúng vị trí. 

3. Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Chợ hoa 

Xuân Quý Mão đến người dân trên địa bàn; các địa điểm và tổ chức tuyên truyền 

về Kế hoạch tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Xây dựng các bản tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện và 

các xã, thị trấn về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm tổ chức Chợ hoa Xuân. 

4. UBND thị trấn Yên Thịnh 

Là đơn vị chủ trì tổ chức chợ hoa xuân trung tâm huyện. 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ quản lý chợ hoa xuân và 

tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của chợ hoa 

xuân trên địa bàn đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo Kế hoạch này. 

- Xây dựng phương án triển khai, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ, sắp 

xếp vị trí và hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra hoạt động của các chợ hoa xuân 

đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và vệ sinh môi trường. 

- Hướng dẫn Tổ quản lý chợ hoa xuân lập phương án thu tiền thuê diện tích 

chỗ ngồi kinh doanh và trông giữ phương tiện tại chợ hoa trung tâm huyện đảm 

bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Chỉ đạo các Tổ dân phố chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công 

an Thị trấn Yên Thịnh, Đội Cảnh sát giao thông công an huyện tổ chức, quản lý tốt 

Chợ hoa xuân trung tâm huyện phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết  đảm bảo 

“An toàn - Văn minh - Hiệu quả” trong suốt thời gian tổ chức; kiên quyết giải tỏa 

các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép. 

- Triển khai công tác tuyên truyền, trang trí tại khu vực tổ chức chợ hoa 

xuân đảm bảo an toàn, văn minh, tiết kiệm. 

- Xây dựng phương án và triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường 

trước, trong và sau khi kết thúc chợ hoa xuân, hợp đồng chặt chẽ với Trung tâm vệ 

sinh môi trường đô thị huyện (hoặc đơn vị có chức năng VSMT) trong việc bố trí 

xe thu gom, trung chuyển rác thải kịp thời tại khu vực tổ chức chợ hoa xuân. 

- Xây dựng phương án đảm bảo kinh phí tổ chức hoạt động bằng hình thức 

tự cân đối thu - chi từ các hoạt động quản lý chợ hoa xuân. 
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-  Kiểm tra, hướng dẫn các cá nhân, hộ kinh doanh tại Chợ hoa Xuân ký 

cam kết chấp hành nghiêm các nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm 

bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... 

- Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân và nhân 

dân mua sắm tại chợ hoa xuân thực hiện đầy đủ các quy định trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19. 

5. Điện lực Yên Mô 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND thị trấn Yên 

Thịnh xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp cấp điện an toàn, phòng chống 

cháy nổ tại khu vực tổ chức chợ hoa xuân trung tâm huyện. 

6. UBND các xã 

Chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ quản lý chợ hoa và tập trung chỉ 

đạo, thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của chợ hoa xuân trên địa 

bàn đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo Kế hoạch này. 

- Thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu tham gia Chợ 

hoa Xuân của huyện, xã 

- Quản lý tốt khu vực Chợ hoa Xuân phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp 

tết đảm bảo “An toàn - Văn minh - Hiệu quả” trong suốt thời gian tổ chức; kiên 

quyết giải tỏa các điểm họp chợ hoa tự phát. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị kịp thời 

phản ánh về phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND huyện 

xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- - Thường trực Huyện ủy (để b/c); 
- - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- - Trung tâm VHTT-ĐTT huyện; 

- - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- - Công an huyện; 

- - Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- - UBND các xã, thị trấn; 

- - Lưu: VT, KTHT. 
(VTTH- 28b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
An Đôn Nghĩa 

 


		2023-01-03T17:48:26+0700


		2023-01-03T19:17:10-0800


		2023-01-04T17:28:45+0700


		2023-01-04T17:28:24+0700


		2023-01-04T17:28:24+0700




