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Lạng Sơn, ngày  14 tháng 01 năm 2022

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, 
chăm sóc sức khỏe Nhân dân, ATTP 
trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022

Kính gửi: - Sở Y tế;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 545-CV/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về 
việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ 
quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện một số nội 
dung sau: 

1. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc 
các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 và các dịch 
bệnh khác có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân, không chủ quan, mất 
cảnh giác; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết 
liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch bệnh Covid-19 trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 
nghiệp và cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

2. Tăng cường chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế duy trì thường xuyên, liên 
tục việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Bố trí y, bác sĩ ứng trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán, chuẩn bị đầy đủ 
nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm sơ, cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân, đặc 
biệt là các trường hợp bị thương tích, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm...

3. Thực hiện tốt công tác dự phòng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác 
bảo đảm ATTP, phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 
Tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, bình ổn thị trường, bảo đảm 
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cung ứng cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân 
trước, trong và sau Tết; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi gian lận 
thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích 
trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi, 
thông tin, báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, 
phát sinh liên quan. 

Tổng hợp, báo cáo nhanh các vấn đề trước, trong Tết Nguyên đán cho Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy vào ngày 03/02/2022 (tức ngày mùng 03 tháng Giêng năm 
Nhâm Dần).

Tổng hợp báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022 cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào ngày 06/02/2022 (Tức 
ngày mùng 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Báo cáo gửi qua địa chỉ email: phongkhoagiaobtgtu@gmail.com để tổng 
hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo),
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng chuyên môn,
- Phòng Tổng hợp - Khoa giáo,
- Lưu Văn thư.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đã ký

Nguyễn Tuấn Nam
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