
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Tam Điệp, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chợ hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 600-

TB/TU ngày 24/12/2021; Căn cứ Chương trình công tác năm 2022, UBND thành 

phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm 

quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Tam Điệp đến với các địa phương trong và 

ngoài tỉnh. 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; mở rộng phát triển nghề trồng đào 

phai, cây cảnh và sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm phục vụ dịp Tết Nguyên 

đán trên địa bàn thành phố. 

- Chợ hoa Xuân được tổ chức đáp ứng nhu cầu mua sắm các loại hoa, cây 

cảnh của nhân dân và du khách tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của nhân dân, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, mỹ 

quan, vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Công tác 

thu gom rác phải được thực hiện xong trước 19 giờ 00 phút đêm giao thừa. 

- Việc tổ chức Chợ hoa Xuân căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh Covid-

19 để triển khai, hạn chế dịch bệnh lây lan và đảm bảo an toàn sức khỏe cho 

những người tham gia, đồng thời góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa đặc 

biệt là mặt hàng hoa, cây cảnh dịp tết Nguyên đán. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Địa điểm, thời gian: 

 - Địa điểm tổ chức: Trung tâm thể thao thành phố Tam Điệp – Địa chỉ: Tổ 

01, phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. 

 - Thời gian dự kiến: Từ ngày 22/01/2022 đến ngày 31/01/2022 (ngày 20 

tháng Chạp đến ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu). 

 2. Sản phẩm tham gia: 

 - Các loại cây cảnh, hoa, quả. 

 - Một số sản phẩm tiêu biểu của thành phố phục vụ Tết Nguyên đán. 

 3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn xã hội hóa. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Kinh tế thành phố: Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ban, 

ngành, đơn vị liên quan triển khai tổ chức Chợ hoa Xuân, cụ thể: 
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- Từ ngày 05/01/2022 đến ngày 14/01/2022: Khảo sát, lập sơ đồ, kẻ đánh 

số các vị trí bán hàng. 

- Từ ngày 15/01/2022 đến ngày 21/01/2022: Tiếp nhận đăng ký của các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu bán các loại hoa, cây cảnh và sản phẩm phục vụ tết. 

- 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. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp đảm 

bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người tham gia Chợ hoa Xuân. 

 - Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố. 

 2. Công an thành phố: Chỉ đạo Công an các phường: Bắc Sơn, Tây Sơn 

tham mưu, đề xuất, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ hoa tự phát gần khu vực Chợ hoa Xuân của 

thành phố nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đã đề ra. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Phối hợp với phòng Kinh tế 

thành phố tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Nhâm Dần đến người 

dân trên địa bàn; cập nhật thông tin Chợ hoa Xuân  trên Cổng thông tin điện tử 

thành phố để toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố biết thời gian tổ chức Chợ 

hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022. 

 4. Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố: 

- Phối hợp với Công an thành phố tổ 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 thành phố.  

- Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố 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 đăng ký. 

 5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thanh thành phố: 

- Xây dựng các bản tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố 

và các phường, xã về mục đích, ý nghĩa, thời gian, địa điểm tổ chức Chợ hoa Xuân 

Nhâm Dần 2022 đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 

- Cắt tỉa cỏ mọc trên bề mặt sân Trung tâm thể thao, bàn giao cho phòng 

Kinh tế thành phố toàn bộ mặt sân và 01 nhà điều hành để phục vụ công tác tổ 

chức Chợ hoa Xuân (thời gian từ ngày 05/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022). 

6. Phòng Y tế thành phố: Chủ trì, tham mưu UBND thành phố phương 

án, biện pháp đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định 

đối với tất cả các đối tượng tham gia Chợ hoa Xuân. Kiểm soát số lượng người 

tham gia các hoạt động đảm bảo quy định 5K về phòng, chống dịch theo quy định. 
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 7. Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tam Điệp: 

- Tổ chức thu gom rác thải trong khu vực Chợ hoa Xuân; xây dựng phương 

án tăng cường lực lượng, phương tiện, đảm bảo hoàn thành công tác dọn vệ sinh 

khu vực Chợ hoa Xuân trước 19h00’ đêm giao thừa (ngày 31/01/2022 tức ngày 

29 tháng Chạp năm Tân Sửu). 

- Đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng khu vực Chợ hoa Xuân luôn được thắp 

sáng trong thời gian diễn ra chợ hoa để phục vụ các hoạt động tham quan, giải trí, 

mua sắm của nhân dân. 

- Thực hiện việc thu phí vệ sinh môi trường và nước sạch trong thời gian 

diễn ra Chợ hoa Xuân theo quy định. 

8. UBND các phường, xã: 

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

hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022 liên hệ với phòng Kinh tế thành phố đăng ký bán 

hàng tại chợ hoa, thời gian từ ngày 15/01/2022 đến ngày 21/01/2022. 

- UBND các phường: Tây Sơn, Bắc Sơn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

có liên quan quản lý tốt khu vực Chợ hoa Xuân phục vụ nhân dân mua sắm trong 

dịp tết đảm bảo “An toàn – Văn minh” trong suốt thời gian tổ chức; kiên quyết 

giải tỏa các điểm họp chợ hoa tự phát. 

9. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại chợ hoa: 

- Thực hiện nghiêm những nội dung đã cam kết và các quy định đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình tham gia bán hàng 

tại chợ hoa. 

- Trước 18h00’ ngày 31/01/2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu), 

khẩn trương thu dọn hàng hóa, trả lại mặt bằng để làm công tác vệ sinh chuẩn bị 

đón xuân mới. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chợ hoa Xuân Nhâm Dần năm 2022, UBND 

thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các 

phường, xã; các tổ chức, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình 

tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND 

thành phố xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Công thương; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng các phòng, đơn vị: Công an, Kinh tế, 

Văn hóa và Thông tin; Đội Kiểm tra trật tự đô 

thị, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và truyền 

thanh thành phố; 

- Công ty Cổ phần môi trường đô thị Tam Điệp; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Đức Thuận 
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