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Phi ThQ, ngày 7  tháng 12 nám 2021 

S Of -CT/TU 

CHI THI 
CUA BAN THIR)NG VJ TfNH O 

v viêc ti chfrc Tét Nhâm Dn nàm 2022 

Thirc hin Chi thj s 1 1-CT/TW, ngày 08/12/202 1 cüa Ban BI thu Trung 

uong Dâng v vic th chüc Tt Nhâm Dn näm 2022; d chu.n bj t& các diu kin 
cho nhân dan trong tinh don mrng näm mâi 2022 vui tucii, lành math,  an toàn, tit 

kim, tao  khI th và quyt tam thirc hin nghj quyt dai  hi dãng b các cp; trin 
khai có hiu qua cong tác phông, chng djch Covid- 19, k hoach phçic hi và phát 
trin kinh t - xã hi; Ban Thuing vi Tinh uST yeu cu các cp üy, t chirc Dáng, 
chInh quyn, Mt trn T quc, các s, ban, ngành, doàn th chInh trj - xã hi và 
các dja phuang trong tinh thxc hin t& mt s thim vi chU yu sau: 

1. Tp trung n 1c cao tht cho cong tác phOng, chng djch Covid-19, thirc 
hin nghiêm các quy djnh v phOng, chng djch, tuyt di khOng chü quan, ici là, 
mtt cãnh giác; d cao trách thim nguYi dirng du, sn sang ing phó mi tInh 
huêng, chi dao  quyt 1it, dng b các bin pháp thIch 1rng an toàn, linh hoat,  kim 
soát hiu qua djch Covid- 19 trên dja bàn tinh và tai  cci quan, dan vj, dja phucmg 
mInh thm bào dam vra phOng, chng djch, vira khôi phic san xut, phn du dat 
müc cao th.t các mTc tiêu, chi tiêu dã d ra. Co k hoach  ci th, b trI can b, 
than viên tr%rc T&, kjp thai x1r 1, giái quyt hiu qua mi cong vic, tInh hung 
phát sinh; thc hin nghiêm ch d thông tin, báo cáo trong dip  nghi Tt; han  ch 
thi cia th chüc cac hoat  dng tp trung dông nguii d báo dam yêu cu phOng, 
chéng djch. 

2. Phát huy truyn thng van hóa doàn kt, "tuang than tuang ái" cña dan tc, 
quan tam thirc hin t& các chInh sách an sinh xã hi, chäm lo di sng 4t chit và 
tinh thin cUa nhân dan. Quan tam chàm lo các gia dInh chInh sách, ngithi có hoàn 
cánh khO khàn bj ânh hu&ng b&i dch Covid-19; h nghèo, dng bào vüng sâu, 
yang xa, yang dan tOe  thiêu so, mien nüi; cong nhân, ngu?ii lao dng lam viOc tai 
các khu cong nghip, ciim cong nghip... 

T chüc t& vic thäm hôi, chüe Tt thuang binh, beth binh, gia dInh lit s5, 
gia dinh có cong vâi nithc, can bO lao thành cách mang, M Vit Nam Anh hung, 
trI thüc, van ngh si, chirc sc ton giáo tiêu biu, các dan vj 1irc luqng vU trang, 1irc 
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luqng dang ô' tuyn d.0 chng djch và các lirc luçing lam nhim vii trong nhUng 
ngày Tt, nht là vñng khó khän, khu each ly, diu trj tp trung, dja bàn phüc t.p 

v an ninh chInh trj, trt tir, an toàn xa hi. 

3. Thirc hin t& cong tác quàn l và t chirc l hi theo thing tinh thin Chi thj 
s 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 cüa Ban BI thu khóa XI và các quy djnh, huàng 

dn v cong tác phông, chng djch Covid-19, báo dam các boat  dng l hôi, vui 

xuan, k3 nim ngày truyn thng, hi ngh tng kt näm, T& trng cay... thi& thçrc, 

an toàn, tit kim, phü hçip vói np sang van minh, truyn thng van boa t& dep 
cüa dan tc và phong tic, tp qun cüa tIrng dja phrnmg, gn vói vic thirc hin 
nghiêm các quy dnh v phông, chng djch Covid-19. Lãnh dao các dia phrnng 
không t chirc bn pháo boa chào mi'rng 11am mói và Tt Nguyen dan Nhâm Dn 

nàm 2022. 

4. Không t chirc di thäm, chñc Tt cp trên và lãnh dao  các cp; nghiêm c.m 

biu, tng qua Têt cho lãnh dao  các cap duói mi hInh thc; không di 1 chüa, l 
hi trong gi hành chInh nu không duqc phân cOng; không tham gia các boat 
dng me tin dj doan; không sü dçing ngân sách nhà nuc, phuang tin, tài san cOng 
trái quy djnh vào các hoat th5ng l hi, vui chai... Thirc hin nghiêm Quy djnh s 
08-QDi/TW, ngày 25/10/2018 cüa Ban Chap hành Trung rnmg Dáng khóa XII v 
trách nhim nêu gucing cüa can b, dáng viên và Quy drjnh s 37-QD/TW, ngày 
25/10/2021 cüa Ban Chap hành Trung uong Dâng khóa XIII v nhüng diu dâng 

viên không ducic lam. 

5. Kim tra, giám sat cht chë, bào dam t& cong tác an toàn v sinh thirc 
phm, v sinh mOi tm&ng, phông, chông djch bnh. Tng cuông cong tác dir báo 
và quàn l thj, truô'ng, n djnh giá cá, bào dam can di cung - cu hang boa, dich 
vi; xir l nghiêm mçi hành vi gian ln thucmg mai,  san xu.t, kinh doanh hang già, 
hang kern cht lucrng, du cci, tIch tr, day giá hang boa tang cao b.t thuOng d thu 
lqi b.t chInh. Chü dng có k hoach  bào dam dü phuang tin vn chuyn hang boa 
và ph%lc v1 nhân dan di lai  an toàn trong djp T&. 

6. Chi'i tr9ng cong tác bào dam qu& phOng, an ninh và tr.t t, an toàn xa hOi. 
Chü dng phOng ngüa, phát hin srm, sn sang phuong an ngän ch.n, xü 15' hiu 
qua các tInh hung phüc tap  xay ra, khOng d bj dng, bt ngi. Tang cumg các 
bin pháp phông, chng tOi  phm, vi pham pháp 1u.t và t nan  xã hi; xü 15' 
nghiêrn các vi phm, nh.t là các vi pham lien quan dn cong tao phOng, chng djch 
Covid-19; bâo v tuyt di an toàn cáo mic tiêu, cong trInh trçng dim, cáo su kin 
chInh trj, dOi ngoai, van boa - xã hi trên dja bàn tinh. Tang cu&ng cOng tác tu.n 
tra, kim soát, bão darn tr.t tir, an toàn giao thông; phOng, chng cháy n& Th?c 
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hin nghiêm các quy djnh v quãn 1, si'r ding pháo và 4t 1iu n& 

7. Các cp üy, t chüc Dâng, chInh quyn, Mt trQn T quc, các doàn th 
chInh trj - xã hi hoàn thành vic tng kt cong tác näm 2021 tri.thc ngày 
15/01/2022 d tp trung thirc hin các nhim vi chInh trj nàm 2022 ngay tü d,u 
näm và chäm lo Tt cho nhân dan; nghiêm tue quán trit và t chirc trin khai thirc 
hin Co hiu qua Chi thj nay, gop phn th1rc hin thng igi mi nhim vi d ra. 

8. U5' ban Mt tr.n T quc tinh chü trI, phi hqp v&i các ca quan, dan vj tip 
nhn, phân be, qua üng h cüa các t churc, cá nhân, các nba hão tam üng h các 
di tixgng chInh sách, h nghèo nhân djp T& Nguyen dan Nhâm Dn 2022, dam 
bâo phü hçp, tránh trñng 1.p giüa các dan vj, dja phuang. 

9. Ban Tuyên giáo Tinh üy chü tn, phi hqp vói các ca quan lien quan chi dao 
tang cung tuyên truyn, hithng dn trên các phuang tin thông tin dai  chñng v 
nhQng thành tiru cüa d.t nuOc, cUa tinh, v các hoat dng, t ehüc mi'rng Dáng, 
mi'rng Xuân, hoat dng van hóa, th thao, 1 hi trong djp T&; nâng cao ' thüc tr 
giác cüa toãn dan trong phOng, chng djch Covid-19, các quy djnh v an toàn giao 
thông, pháo và v.t 1iu cháy ne,; chü dng du tranh, phân bác quan dim sai trái, 
1un diu xuyên tac,  lam tht bai  mci am muu phá hoai cüa các th lirc thu dch. 

Van phOng Tinh üy chñ trI, phi hçp cüng các ca quan lien quan nm tInh 
hInh trin khai thirc hin và kjp thai báo cáo Ban Thii&ng vti Tinh ñy v kt qua 
thiic hiên Chi thi. 

Clii 114 nay dirçtcphii biên dIn các clii, dâng b3 trong tinh d thrc hin. 

Ncii nhân: 
- Ban BI thu Trung uang Dâng (b/c), 
- Van phOng Trung uang Dãng (b/c), 
- Các dông chi Tinh u' viên, 
- BCS dâng, dãng doàn a tinh, 
- Các sà, ban, nganh, 
- Các huyn, thãnh, thi và DUfl, 
- Các dông chI PVPTU, 
- Các phông chuyên môn, 
- Chuyên viên Tong hçp, 
- Luii Van thu. 

T/M BAN THI1(JNG \T 

Bi THIS 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2021-12-28T08:43:34+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Phú Thọ<tinhuy@tuphutho> đã ký lên văn bản này!




