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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; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 23/12/2021 

của UBND tỉnh; 

Tết Nguyên đán đang tới gần, dịch bệnh COVID-19 trên cả nước đang 

diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh số ca mắc COVID-19 thời gian qua tăng 

nhanh; lực lượng cán bộ y tế, công an, quân đội, lực lượng được huy động khác 

đã và đang tiếp tục làm việc hết mình, không quản ngại khó khăn, vất vả của bản 

thân, gia đình để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

Nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã 

hội, đồng thời phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, 

tương ái" của dân tộc; tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết lực lượng tuyến 

đầu chống dịch và nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh, đặc biệt là trong các Bệnh viện dã chiến, Cơ sở cách ly, điều trị 

bệnh nhân COVID-19; UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

Liên đoàn lao động tỉnh và yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp liên quan 

tổ chức vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân ủng hộ, trợ giúp các 

hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, những cán bộ y tế, công an, 

quân đội,… tham gia phòng chống dịch bệnh và người dân bị nhiễm COVID-

19 đang điều trị tại các Bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-

19, các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dân năm 2022;  

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, thăm 

hỏi, động viên, tặng quà 100% các cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-

19, lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ (y, bác sỹ, nhân viên y tế, công 

Kính gửi:  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Liên đoàn lao động tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

- UBND các huyện, thành phố. 
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an, quân đội, lực lượng huy động khác), các bệnh nhân đang điều trị trong dịp 

Tết Nguyên đán. 

2. Liên đoàn lao động tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các cơ quan, đơn vị liên quan 

chủ động bố trí nguồn kinh phí và chịu trách nhiệm đảm bảo chăm lo, thăm 

hỏi trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho lực lượng tham gia 

công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các Bệnh viện dã chiến. Phát huy 

tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước để đảm bảo quan tâm, động viên kịp thời lực lượng tuyến đầu trong 

ít nhất 03 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (ngày 29, mùng 1, 

mùng 2 Tết). Đồng thời chủ động quan tâm, chúc Tết người dân bị nhiễm 

COVID-19 đang phải thực hiện điều trị tại các Bệnh viện dã chiến để phát 

huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc 

trước những hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm, dành kinh phí để hỗ trợ và 

phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết lực 

lượng đang ở tuyến đầu chống dịch trong các Bệnh viện dã chiến trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

4. UBND các huyện, thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

và triển khai việc thăm hỏi, động viên, tặng quà 100% các Cơ sở điều trị bệnh 

nhân COVID-19, cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn, các nhân viên y tế, 

lực lượng trực và các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở trong dịp Tết 

Nguyên đán; ít nhất trong 03 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

(ngày 29, mùng 1, mùng 2 Tết). Chủ động huy động, vận động các nguồn hợp 

pháp để thực hiện. 

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động 

tỉnh và yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương 

triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (cùng với báo cáo 

trước, trong và sau Tết theo quy định tại Văn bản số 312/UBND-TH1 ngày 

14/01/2022 của UBND tỉnh)./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, VX1(Tr      b). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Duy Thành 
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