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CII! TI!!
CUA BAN TU1J'ONG VI) TINH UY
Ye tip tc chü dng, quyt 1it phông chng dlch bnh Covid-19
và thüc dy phát triên kinh t - xã hi

Thi gian qua, cong tác phOng, chng djch Covid- 19 dâ duc Ban Thu'mg vi.
Tinh üy lãnh do, chi t.o quyt 1it, kjp thñ, dng b, dã dt duqc nh0ng kt qua
r.t quan trçng, dn nay djch Covid- 19 trên dja bàn tinh dã Cu ban duc khng ch,
dy 1ii. Tuy nhiên, tInh hInh djch bnh Covid-19 trên the gii din bin i4t phiirc
tap, lan rng ra nhiu nuâc, nh.t là tai Han Quc, Nh.t Bàn, Italy, I ran, Singapore
và mt s quc gia khác là các di tác 1rn v d.0 tu, thuung mi cüa tinh. Nguy Co.
bnh dch tip tiic lay lan n tinh là rt cao, nu tInh hInh tip tic kéo dài, së Co
tác dng tiêu crc dn kinh th cüa tinh, nh.t là san xuât cOng nghip, ho.t dông dich
vçi, du ljch.
Ban Thithng v Tinh üy xác djnh trong diu kin hin nay, phãi vra thrc hin
tot cong tao phông, chéng dich Covid -19, vüa t.p trung phAn du hoàn thành cac
chi tiêu k hoach phát trin kinh t — xä hi cüa tinh nãm 2020. DC hoàn thành
dugc miic tiêu trên, Ban Thu&ng vi Tinh üy yêu c.0 các cap üy, chInh quyCn, các
t chirc, doàn th thuc hiên tt các nhim v11 cp bach sau:
I. V cong tác phông, chng djch Covid-19
1. Các cp üy dáng, chInh quyn, M.t trn To quôc, các tO chtrc doàn the xac
djnh cong tác phOng, chng dch vn là nhim vi.i tr9ng tam, cp bach hin nay.
Nguii drng du c.p üy tri.rc tip chi do và chu trách nhim ye cong tác phOng,
cMng djch trên'dja bàn; tip tue $p trung Iãnh dao, chi dao, tuyt dôi không du,oc
chi'i quan, khOng ducrc coi nbc. Tang Cu&ng cOng tác kiCm tra, don dôc vic thc hitn
nhim vii, nh.t là cüa ngithi dü'ng d.0 the sO, ngành, các dja phizang; kiên quy& xir 1'
can b, dãng viên trI tr, chü quan, chm ch trong vic thirc hin nhim v.
2. Nhim vi tr9ng tarn hin nay là: Tp trung thirc hin t& các giài pháp phông,
chng dch Covid-. 19, gi& vthig kt qua dã dt dugc; dc bit chO trQng cong tác quán

1, giám sat d chü &ng phát hin sam, cách ly kjp thyi các truäng hçp thuc din
phái cách ly theo quy djnh cüa B Y t, cüa Thu tirang ChInh phü.
3. Các cp, cách ngành tip tic rà soát, chü dng chun bi day dü các diêu kin
v cci sô vt cht, trang thiêt bi, vt tu', nhân hrc phic vli cho cong tác phông, chng
djch theo chi dio cüa Thung tr11c, Ban Thu'ng vi1 Tinh iiy. Chuân bj chu dáo Ca s&
v.t ch.t tai các ca sâ cách ly tp trung d tiêp nhn, to chirc vic cách ly cho nguai tü
các vi1ng djch ô' nuc ngoài nhp cãnh vào nuâc ta theo sr phân cong ca '['rung
uang.
4. Ban Tuyên giáo Tinh i1y chi do, theo dOi, kirn tra, hu'ó'ng dn các dia
phuo'ng thrc hin tM cong tác thông tin, tuyôn truyên theo chi d?o cüa l3an 'I'huông
vi TinE üy tai Kê hoach so 169-KIT/TU ngày 07-02-2020, Thông báo s 2040TB/TU ngày 19-02-2020, Thông báo so 2057-TB/TU ngày 25-02-2020. Thông tin
ngay dn toàn th nhân dan, doanh nghip trong tinh dOi vai các trithng hcip tr
nuâc ngoài v thuc din phái cách ly theo Cong van so 868/BYT-DP ngày 24-022020 cüa B Y tê và Chi thj so 10/CT-TTg ngày 25-02-2020 cfia Thu tu'mg ChInh
phü d chü dng, tir giác thirc hin.
5. Uy ban Mt trn To quôc tinh và các to chirc thành viên tip thuc hiên
tuyên truyên, thông tin den doàn viên, hi viCn các chü tru'crng, bin pháp (nhât là
các bin pháp cách ly dOi vai các truing h9'p t'j viing có dlch cüa Flàn Quc và
nithc ngoài khác v nu'Oc) trong Cong tác phông, chng djch bnh, chCi dng thuc
hin vic khai báo theo quy djnh.
II. Vê nhim vy phát triên kinh tê - xã hi ella tirih trong tInh hInh hiên
nay, yell cãu các. cap, các ngãnh, các dla phu'ong
1. Các cap, các ngành chü dng chi do, thrc hin quy& [jet, dng bô các
nhim vii, giài pháp ye phát triên kinh tê - xã hi nàrn 2020 vói tinh than va quy&
tam cao nht; barn sat tInh hInh thrc tiên dê có các giãi pháp sang tao, hiCu qua;
nghiên cñ'u có các giài pbáp h trg doanh nghip, giàm thiu các tác dng, ãnh
huang, thit hai do djch bnh gay ra.
2. Ban can s'ir UBND tinh chi do SO Kê ho.ch và dâu tu chi.i trI, dánh giá
toàn din ánh htr&ng cüa dch bnh Covid -19 dôi vó'i phát trin kinh i - xã hôi cüa
tinh; dir báo các tInh hung djch, chü dng các bin pháp, giâi pháp thüc dy san
xuât kinh doanh, nh.t là san xuât cong nghip và djch via, du Ijch d thirc hiên b.ng
dugc các chi tiêu k hoch phát trin kinh tê - xã hi nãrn 2020.

3. I'p trung thirc hin t& các giái pháp dy nhanh giài ngân von du tu công,
nht là các dir an, cong trmnh ló'n, cOng trInh chào rnirng Dai hi Dáng b tinh.
Thirc hin hiu qua các giãi pháp h trçl, tháo g khó khãn cho doanh nghip,
nht là v ngun lao dng, các thu tiic hành chInh 1in quan dn lao dông ngu'ô'i
nuc ngoài, hot dng xu.t nhp khu, nguyen

lieu

dâu vào cho san xut.

4. Các s&, ngành, da phuang phâi rà soát các nhim vi, kê hoch trong nãm
2020 d có bin pháp c th& phân cOng trách nhim trong lãnh do, chi do thuc
hin; phát huy cao han nUa trách nhirn cüa nguôi dtrng du, kiên quyt khOng d
xáy ra tInh trng trI tr trong vic thvc hin nhirn via.
5. Triên khai nghiêrn tiic, kjp thèi các chi do cüa ChInh phü ye nhQig giäi
pháp chi do, diêu hành phát trin kinh te - xã hi dC rng phó vói din bin cüa
dich Covid — 19.
6. Ban can sr dáng UBND tinh, BI thu các huyn, thành üy lành do, chi dao
chun bj chu dáo các diu kin, thrc hin nghiCm các bin pháp phông, chng
djch bnh ti CáC ca sô giáo duc, dam bâo an toàn cho h9c sinh, giáo viCn klii tr&
1ih9ctp.
Giao Ban can sir dáng UBND tinh chü trI, phi hcp vi CaC ca quan có lien
quan thung xuyên theo dOi, don dc, kim tra vic t1c hin Chi thj vá báo cáo
Ban Thi.r&ng v1i Tinh ui'.
Chi thj nay dtrgc ph bin dn chi b.
T/M BAN TIIUONG VT)
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Nai nhân:
- Ban BI thu Trung uxyng Dãng (báo cáo);
- Các dông chI Tinh ity viên;
- Các ban dãng, BCSD,
dáng doàn, DUTT Tirih üy;
- Các sâ, ban, ngành, MTTQ và các doàn the;
- Các huyn, thành us';
- CPVP,CVTH;
-Li.ruVPTU.
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