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nội dung Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

lần thứ ba mươi hai (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 

ba mươi hai để bàn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng 

chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận: 

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, 

các ngành, lực lượng tuyến đầu, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp 

nhân dân nhờ đó tỉnh ta đã dần kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 

trong cộng đồng. Tuy nhiên, ở một số địa phương còn chủ quan, lơ là, chưa thực 

hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu về phòng, chống dịch; chưa đảm 

bảo đầy đủ các điều kiện cho các khu cách ly, điều trị... Đây là những vấn đề cần 

nghiêm túc rút kinh nghiệm để tập trung khắc phục trong thời gian tới. 

Trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, nhất là nguy cơ bùng 

phát do biến chủng mới Omicron và để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch, đặc biệt là trong dịp Tết Nhâm Dần; Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

yêu cầu: 

1.1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo, Trung tâm 

chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, chủ động, linh hoạt các giải pháp phòng, 

chống dịch theo đúng các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tuyệt đối không được 

lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.  

Tập trung nguồn lực điều trị F0, truy vết F1 để kiểm soát dịch bệnh trong 

cộng đồng. Quản lý, theo dõi chặt chẽ các đối tượng đang thực hiện cách ly, công 

dân đến, về từ các vùng có dịch theo quy định. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đẩy mạnh việc tiêm vắc xin cho người dân, 

đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
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Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, cung cấp chính xác, kịp thời 

tình dịch bệnh, việc thực hiện nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ 

+ ý thức người dân”. Tiếp tục khuyến cáo cán bộ, đảng viên, người dân hạn chế tối 

đa việc tổ chức, đến các nơi tập trung đông người, vùng có dịch trong dịp Tết. 

1.2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh, Đảng ủy Công an, 

Đảng ủy Quân sự tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và ngành Y tế làm tốt hơn nữa việc 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chia sẻ, động viên các lực lượng tuyến đầu, 

nhất là đội ngũ y, bác sỹ đang tham gia phòng, chống dịch. 

1.3. Trong thời gian dịch bệnh chưa được kiểm soát, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương hạn chế việc tổ chức các hội nghị nếu không thực sự cần thiết; nếu tổ chức, 

phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch và người đứng đầu phải 

chịu trách nhiệm. Đẩy mạnh việc tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến. 

1.4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức 

các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp với từng thời gian, địa 

phương cụ thể. 

1.5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, vật tư 

y tế đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, phục vụ 

đầy đủ, kịp thời công tác phòng, chống dịch. 

- Rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các lực lượng 

tham gia phòng, chống dịch theo quy định. 

2. Về công tác cán bộ: Có thông báo riêng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức 

thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh, các huyện, thành phố, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 
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