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BAN CHA? HAN!! TRUNG hUNG HANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S 11-CT/TW HàNi, ngày 08 thcing 12 nàm 2021. 

CIII Tm 
CUA BAN BI 'rHlf 

v vi& t chfrc Tt Nhám Dan nám 2022 

D chun bj t& các diu kin phiic vi nhn dan don mirng nAm m&i 2022 
vâ vui xuãn, don Tt Nguyen dan Nhâm Dn lành manh,  an toàn, ti& kim, tao 
khI th, qut tam tip tic thrc hin thng lçi Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng; 
trin khai có hiu qua cong tác phông, chng djch Covid-19, k hoach phic hM 
và phát trin kinh t - xA h)i, Ban BI thu yêu cu các cp u, t chirc dãng, 
chInh quyn, Mt trn T qu& và các t chirc chInh trj - xä hôi các cp tap 
trung lath ctao, chi do và t chi'rc thirc hin t& mt s nhim vii tr9ng tam sau: 

1. Tp trung no hrc cao nMt cho cong tác phOng, cMng djch Covid-19, 
thirc hin nghiêm các quy djnh v phOng, chng djch, tuyt di không chü quan, 
10 là, mt cãnh giác; d cao trách nhim ngithi dfrng du, sn sang Crng phó mçi 
tInh hung, chi do quyt 1it, dng b các bin pháp thIch 1mg an toãn, linh 
hoat, kim soát hiu qua djch Covid-19 trong câ ni.râc và ti ca quan, th chüc, 
dan vj, dja phucmg minh phii trách nhm báo dam v?ra phông, chng djch, viia 
khôi phiic san xut, phn du dat  mlrc cao nht các miic tiéu, chi tiêu dã d ra. Co 
k hoch cu th& b trI can b, nhán viên trrc Tét, kjp thri xfr 1, giâi quyt hiu 
qua m9i cong vic, tInh hung phát sinh;thirc hin nghiêm ch d thông tin, báo 
cáo trong djp nghi Tt; h?n  ch ti da t chlrc các hoat  dng tp trung dông 
ngtthi d bào dam yêu cu phông, chng dch. 

2. Phát huy truyn thng dai  doàn két, tinh thn "tuang than, tucrng ái" 
cüa dan tc, th%rc hin t& các chInh sách an sinh xã hi, chàm lo dcxi song vt 
chit và tinh thn cüa nhãn dan. Quan tam chäm lo cho các gia dInh chInh sách, 
nguôi có hoàn cãnh khó khän, bj ânh huthig bâi djch Covid-19; h ngheo, dtng 
bào các dja phi.rong bj thit hai  do thiên tai, djch bnh, yang sâu, ng xa, bien 
gi&i, hâi dâo, min nüi, vüng dan tc thiu s; cOng nhan, nguôi lao dng lam 
vic tai  các khu cong nghip, khu ch xut, ciim cOng nghip. Dc bit, chäni lo, 
thäm hOi các gia dInh có nguth than, tré em có cha m mt do djch Covid-1 9..., 
bâo dam mci nhà, moi ngithi du thrqc vui xuán, don Tat. 
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T chIrc tt vic thãrn hôi, chüc Tt thuang binh, bnh binh, gia d1nh 1it 
si, gia dInh có. cong yói nuOrc, can bt lao thành each mng, Mc Vit Nam Anh 
hung, nhãn sT, fri thüc, van ngh sT, chüc s& tOn' giáo tiêu biu,. các don vl lire 
hxçmg vji trang, lijc krqng dang a tuyn dAu chng djch va cac lire ltrçmg lam 
nhim viI trong nhftng ngày Tt, nht là v biên giai, hài dáo, vüng khó khan, khu 
each ly, diu trj tp hung, dja. bàn phirc tp v an ninh chInh trj, trt tij, an toàn 
xãhôi. 

3. Thirc hin t& cOng tác quán 1 và ti chüc l hii theo dung tinh th.n 
Chi thj s 41 cüa Ban Bi thr khoá XI và các quy djnh, hithng dn v cOng tác 
phông, chng djch Covid-19, báo dam các hot dng l hi, vui xuãn, k' nim 
ngày truyn thng, hi nghj tng kt nm, Tt trng cây.. thit thirc, an toãn, 
tit kim, phü hqp vci np sng van minh, truyn thng van hoá cüa dn the và 
phong tiic, tp quán t& dçp cüa trng dja pbuong. Lãnh dao các dja phixm'ig can 
cu vào tmnh hInh ciii th, can. nhc than trçng, quyt djih vic t ch(rc bri pháo 
boa chào müng. nãm mâi 2022 và Tt Nguyen dan Nhãm Dn, báo dam tit 
kim, an toãn, không sü diing ngân sách nba nuâc. 

4. KhOng t chIrc thàm, chi'ic Tt cp trén và lânh ctao các cp; không t 
chire doàn cüa Tiiing uo'ng thàm, chüc Tt cp u, chinh quyn các tinh, thành 
ph; nghiêm cm biu, tng qua Tt cho lânh do các cp dirOi mci hInh thIrc; 
không dir các l chüa, l hi nu khOng thrçrc phân công; không tham gia các 
hot dung me tIn dj doan; khOng sir dting ngãn sách nhà rnthc, phung tin,. tàj 
san cOng trái quy djnh vào các hoat dng 1 hi, vui chai... Thirc hin. nghiêm 
Quy dnh s 08-QDi/TW, ngày 25/10/2018 cfia Ban Chp hanh Trung uang 
Dàng khoá XII v trách nhim nêu gixng cüa can b, dang viên, trtxàc ht là 
U' viên Bô Chinh trj, U)" VjÔfl Ban Bi thu, U viên Ban Chp hành Trung uong 
Dáng và Quy djnh s 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 cüa Ban Chip hàrih Trung 
ucing Dang khoá XIII v nhCtng diu dãng vién khOng dirçc lam. 

5. Kim ha, giám sat chit chë,. bão dam t& c6ng tác an toàn v sinh thrc 
phm, y  sinh mOi tmông, phông, cMng djch bnh. Tang ci.ràng cong tao dir 
báo và quán l2  thj tnrmg, n djnh giá Ca, bào dam can dM cung - cu hang hoá, 
djch vç; kjp thri phát hin, xü I) nghiêm mci hanli vi gian 1n thixang mai, san 
xut, kinh doarih hang giá, hang kern cht Iuçing, du c, tich trtt, dy giá hang 
ho& tang cao bt. thithng d thu lqi bt chInh. Chü dng có k hoach bâo dam 

dü phixcrng tin vn chuyn hang boa và phiic vii nhân dan di lai an toàn trong 
djp Tt... 
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6. Chii trçng cong tác bâo dam quc phông, an ninh. vã trt t1I; an toàn xâ 
hti. Chfi dng phông ngtra, phát hin sóm, sn sang phiro'ng un ngAn chin, xir 1 
hiu. qua. các tInh hung phirc tp xây ra, không b dng, bt ng; báo v 
vUng chc dc 1p, chU quyn biên giâi, lãnh th cia T qu&. Tang cu&ng các 
bin pháp phông ngra, du tranh có hiu qua di vOi các loai  ti phm, vi ph.m 
pháp lut. và t nn xA hi; xir 1 nghiêm các vi ph.m, nht là các vi phm lien 
quan dn cOng tác phông, cMng djch Covid-19; bão v tuyt dOi an toàn các 
miic tiéu, cong trinh trQng dim, các sr kin chInh trj, di ngoi, van hoá - 
hi cfia dt nuâc. Tang cithng cong tác tun tra, kim soát, bão dam trât tr, an 
toàn giao thông; phông, chng cháy, n& Thirc hin nghiêm các quy djnh v 
quãn 1, sr diing pháo và vt 1iu n& 

7. Các cp ui', th chirc dãng, chInh quyn, Mt trn T qu6c, các t chirc 
chInh trj - xã hi hoàn thành vic tng kt cOng tác nám 2021 tnróc ngày 
15/01/2022 d tp trung chi d?o  thirc hin các nhim vi chInh trj näm 2022 
ngay tr du näm vâ chäm lo Tt cho nhan dan; nghiem tüc quán trit vâ t chirc 
trin khai thirc hin có hiu qua Clii thj nay, gop phn thirc hin thng lçri mçi 
nhim vti d& ra. 

8. Ban Tuyên giáo Trung ucrng thu trI, pMi hçrp vói Bt Thông tin và 
Truyn thOng, B Y t, B Van hoá, Th thao và Du ljch và các car quan lien 
quan chi 40, hiràng dan, tang cithng tuyên truyn ttên các phrang tin thông 
tin d?i  chüng yE nhUng thành tru cüa dt nithc, các hot dtng mfrng Dàng, 
mrng .Xuan, hot dng van hoá, thE thao, 1 hi trong djp TEt; nâng cao thÜc 
tr giác cüa toàn dan trong phông, chng dch Covid-19,. các quy djnh yE an toàn 
giao thông, pháo và 4t lieu cháy nE; chü dng d&i tranh phan bác cac quan 
diem sai trai, luân thêu xuyên tac, lam that bai moi am miru pha hoai cua cac the 
1irc thu dich. 

Van phông Trung uong Dãng chü tn, phEi hçrp v&i cac cci quan lien quan 
nm tinh hinh triEn khai thirc hin và báo cáo Ban B.I thu yE kEt qua hin 
Chithj. 

Nan nhãn: T/M BAN B! miX 
- Các tinh u, thành u, 
- Các ban dang, ban can sir dãng, 

clang doãn, clang uS' trrc thuc Tnmg uung, 
-BanBIthuTrungucmg 

f)oãn Thanh niên C)ng sñn Ho CM Mirth, 
- Các clang uS' dcm vj sir nghip Trung uung, 
- Các dOng clii US'  viên 

Ban Chap hàrih Trung uong Dàng, 
- Lrm Van phong Tning rcrng Dang. 4Vãfl Thg 
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