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CÜeBAN rrüÔNc vq riNH Ûv
hông, ch6ng dich Covid-lg gÉn vr6'i thgc hiÇn

SO THU\.

h

tù

COi\( I I) t: I
i4tl

c
nhiÇm vç dâm bâo an sinh xâ hQi trên tlla bàn tinh

HiÇn nay, dich bÇnh Covid-l9 diên bién phüc t4p, dang bung phât mqnh ô
nhièu qrr6c gîa, tâc dông sâu rQng toi phât trién kinh té - xâ hôi üên phpn vi toan

càu, anh huong nghiêm trqng ilén srîc khôe và dü s6ng cüa nguü dân. Trong nuôc,
duoi sg lânh d4o, chi dpo quyét tiÇt, dàng bQ cua Trung uong Darrg, Chfnh phü, sg

vào cuQc cûa câ hÇ thông chinh tri, tinh hinh dich bênh dang duo. c kiêm soât t6t,
song dâ xâm nhfp vào cQng dàng và tièm an yéu tô khô luong, de dqa dén tinh
milrg, sirc khôe con nguôi, ânh huôrng lon dén sg phât triên kinh té - xdh§i cüa dât

nuôc. Trên il[a ban tinh, công tâc phông, ch6ng dich bênh trong thoi gian qua dâ
t,

duo. c câc càp üy dang, chinh quyên, câ hÇ thông chinh tri tu tinh dên co sô quyêt liêt
triên khai thUc hiên voi nhièu giâi phâp dàng bô, hiêu quâ, g6p phân ngàn chën,

không eé aicfr bÇnh lây lan, buôc dâu dat két quâ tich cgc; tuy nhiên, tinh dén ngày
1414/2020, tinh Hà Nam dâ ghi nhân 04 truong hçrp duong tinh v6i Covid-19.

Thpc hiçn lùi kêu gqi cüa Tông Bi thu, Chü tich nuôc Nguyên Phü Trqng
và Chi thf cüa Thü tuong Chinh phü vè thpc hiÇn céc biÇn phâp câp bâch phông,

ch6ng dich Covid-l9; ité tiép {rc giü vimg két quâ d4t dugc trong thùi gian qua và

chü ctQng ngàn chën, kiém soât sp lây lan cüa dlch benh, tmg phô klp thùi, cô
hiÇu quâ vôi m9i tinh huông, bâo vÇ tôt nhât srîc khôe và tinh m?ng cüa nhân dân
gàn vôi thpc hiÇn cô hiÇu quâ nhiÇm vg phât trién kinh té, clâm bâo an sinh xâ hôi
trên dia ban tïnh trong thài gian tôi, Ban Thuèrng vq Tinh üy yêu càu câc câp üy,
tô chüc dâng, chinh quyèn, Mat tran Tô qu6c và câc tô chric chinh tri - xâ hQi tQp

trung lânh d4o, chi d4o thgc hiÇn t6t câc nhiêm vp trgng tâm sau:

1. Tiép tuc triên kùai thpc hiÇn nghiêm tuc, hiÇu quâ câc vàn ban chi dpo cüa

Trung uong, cüa tinh vè phông, ch6ng dich bÇnh Covid-l9.Xâc dinh rô viÇc phông,

chiSng dich là nhiÇm vu câp bâch, uu tiên h*g dàu tai thùi diêm hiÇn nay, tap trung
cao dQ, thông nnfuy chi và hanh dông, chü cl§ng ngàn cheïr và dây lùi dich Covid-
19, tuyÇt AOi nrOng duo. c chü quan, 1o là, mât cânh giâc.

2. Dây manh công tâc tuyên truyèn dé nguoi dân nâng cao ÿ thric tg bâo vê

ban thân, gia dinh và cQng dèng, ty giâc châp hành câc quy ilinh vè phông ch6ng,

dich. Thông tin klp thùi, minh bpch tôi nguùi dân vè tinh hinh dich bênh; phât huy
hiÇu quâ câc phuong tiÇn truyèn thông, dac biêt 1à hç thtSng truyèn thanh ô co sô dê

.À
trryen truyen, vqn cIQng nhân dân hiêu, dàng hành cùng chinh quyèn câc câp üong
công tâc phông, chông dich.
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3. Nguùi tlune dàu câp üy dang, chinh quyèn dia phuong, thü truong co

guffi, don vi chiu trâch nhiÇm toan diÇn vè công tâc phông, chông dich Covid-lg
tien Aia ban php trâch; dàng thü không Aê ainh trÇ công viÇc, ntrât ta công viÇc cô

thoi h4n, câc dich vg công phUc vg nguùi dân và doanh nghiêp.. Lânh d4o, chi d4o

<Iôi ngü cân bô, công chûc, viên chûc, doàn viên, hôi viên.Iguùi lao dQng thue

triçn tâc quy <I!nh pÈông, chông dich; chfu trâch nhiÇm uè uÈ. crfrn bQ, nhân viên

lây nhiêrndich bênh do k*rông châp hành nghiêm quy dinh phông, .hOne dich tAi

co quan, don vi. Tàng cuông ung dUng công nghê thông tin trong lânh d4o, chi d4o,

dièu hanh.

4. Ban crân sy Dang UBND tinh:

4.1. Lânh d4o, chi dAo UBND tinh, Ban Chi d4o phông chiSng dich Covid-
19 cüa tinh, câc co quan, don v! cô liên quan tiép tpc thUc hiên nghiêm câc vàn

ban chi d4o cüa Chfnh phü, Thü tuông Chinh phü, Ban Chi <Ipo quô" gia, câc bQ

nganh Trung uoïrg vè công tâc phèng, chông d!ch, chü tlÇng rà soât, cap nhat
phucmg ân, kich ban phông, ch6ng dich theo turg câp dO dê sân sang cho mgi tinh
huting dich bênh cô thê xây ra,không têlung ffirg, b! etQng, bât ngù.

4.2. Chi dpo UBND tinh tông hçp, dânh giâ tâc dông cüa dich bênh Covid-
19 <Ién phât triên kinh té - xâ hôi cüa tïnh, dén ho4t dông sâ,n xuât, kinh doanh cüa

doanh nghiêp. Xây fimg ké hopch, chi d4o thUc hiÇn hiÇu quâ Nghi dinh, Nglü .

quyét cüa Chinh phü, Quyét dinh, Két luân cüa Thü tuong Chinh phü vè nhiêm W,
giài phâp câp bâch thâo gô khô khàn cho sâur xrÉt t<intr doanh, thirc <tây giâi ngân
v6n dàu tu c&rg, dam bâo arsinhxâ hôi, trêt tç an toàn xâ hôi tmg ph6 voi ilai dich
Covid-19.

5. Mèt trên Tô quôc và câc tô chüc chinh tri - xâ h§i câc câp tiép tpc tuyên
truyèn, vpn dQng doan viên, hôi viên và câc tâng lorp nhân dân nâng cao ÿ thric,
trâch nhiêm; vQn dQng câc tô chüc, doanh nghiêp và nhân dân phât huy tinh thàn
yêu nuôc, chia sê, üng hQ nguôn lgc cho công tric phông, chông dich.

6. Ban Tuyên giâo Tinh üy chü tri, ph6i hçrp vôi Vàn phàng Tinh üy, câc
co quan liên quan theo dôi, ttôn dôc viÇc triên khai, thgc hiÇn Chi ttri; thuo:g xuyên
bâo câo tinh hinh, két quâ công tac phông, ch6ng dich voi Thuùng tr.uc Tinh üy, Ban
Thuùng vU Tinh üy cIê kip thü lânh dpo, chi d4o.

Chi thi này duo. c pfrô Uién dén chi bQ Dang./.

BAN THTIOI{G vu
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Noi nhân:
- Ban Bi thu TrW Dàng, i -, , , ,
- Vàn phông TW Dâng, I cte Dao cao

- Câc dlc Tlnh üy viên,
- Câc ban cân sy tlâng, tlàng <loà,n,

- Câc sô, ban, ngành, tloàn thê tinh,
- Câc huyÇn, thi, thành riy, tlàng üy trUc thu§c,
- Luu Vàn phông Tinh üy.
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