
DANG BO TINH BAC Isim.wi PANG CONG SAN VIET NAM  
PANG UY K}IOI CAC CO QUAN VA 

DOANH NGHIIP TNH Bàc Ninh, ngày  L  tháng 12 nám 2021 
* 

S 292CV/DUK 

V/v t chá'c Tét Nhám Dcn nãm 2022 

KInh gtri. Các chi b, dãng b co sâ 

Dê chuân bj tot các diêu kin don mtrng näm mói 2022 và Tt Nguyen dan 
Nhâm Dan dam báo lành manh,  an toàn, tiét kim, tao  khI th, quy& tam tip tic thirc 
hin th.ng lçxi Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dãng, Nghj quyt Dai  hi Dáng bô tinh 
lan thcr XX, Nghj quyêt Dai  hi Dãng b Khôi lan thir IX nhim kS'  2020-2025 và các 
nhim v11 chInh trj näm 2022; trin khai có hiu qua cong tác phOng, chng dich 
Covid-19, k hoach  phic hi và phát trin kinh t-xâ hi; 

Thirc hin Chi thj s 11- CT/TW, ngày 08/12/202 1 cüa Ban BI thu Trung uung 
Ding; Chi thi. so  12— CTiTU, ngày 21/12/2021 cüa Ban Thu0ng vi Tinh üy v viêc t chirc 
Tt Nhâm Dn nm 2022; Ban Thinmg vii Dâng üy Khii các Co quan và Doanh nghip 
tinh yeu cu cp üy các chi b, dàng b) co sâ, lành dao  các Co quan, don vj, doanh nghip 
tap trung länh dao,  chi  dao  và t chüc thirc hin t& mt s nhim vii tr9ng tam sau: 

1. T chrc quail trit, thirc hin nghiêm tüc Chi thj s 11-CT/TW, ngày 
08/12/2021 cüa Ban BI thu Trung uong Dãng; Chi thj s 12— CT/TU, ngày 21/12/2021 
cüa Ban Thung v Tinh üy ye vic to chtrc Têt Nhâm Dan näm 2022; Kt luân s 292-
KL/TU, ngày 06/12/2021 cüa Ban Chip hành Dáng b tinh v miic tiêu, nhim v,  giãi 
pháp phát trin kinh tê - xã hi, quc phOng - an ninh, cOng tác xây drng Dãng, chInh 
quyên, MflQ và các tO chirc chInh trj - xã hi näm 2022; t chixc các boat dng thit 
thçrc k nim 190 näm thành l.p và 25 nàm tái 1p tinh Bc Ninh; 110 näm Ngày sinh 
Tng BI thu Nguyn Van C& và các ngày 1 k' nim lan näm 2022. 

2. Tp trung no 1irc cao nhât cho cong tác phOng, chng djch Covid-19, thirc 
hin nghiêm cac quy djnh v phOng, chng djch, tuyt di khOng chü quan, lo là, mt 

cánh giac. D cao trách nhim nguôi drng du, sn sang ing phó mci tInh hung, chi 
dao quy& lit, dng b các bin pháp thIch irng an toàn, linh boat,  kim soat hiu qua 

djch Covid-19 trong tinh và tai  các Co quan, don vj, doanh nghip nhm bâo dam vüa 

phOng, chng djch, vira khôi phiic san xu.t, phtn du dat  mirc cao nht các muc lieu, 
nhim vi dã d ra. Co ké hoach cii th& bO trI can b, nhân viên trxc Tt, kjp thai th 
1, giâi quyt hiu qua mci cong vic, tInh huOng phat sinh; th?c hin nghiêm ch d 

thông tin, báo cáo trong dip  nghi Tét; han  chê ti da t chüc các boat  dng tp trung 
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dông nguñ và khuyn khIch, tuyén truyn ngthi lao dng ngo1i tinh v qué an Tt 
hçip 1 d báo dam yêu cu phông, chng djch. Sau nghi Tt, các ca quan, do'n vi, 
doanh nghip phái tp trung ngay vào cong vic. 

3. Phát huy truyên thng di doân k&, tinh thin "twang than, twang ái" cüa 
dan tc, thirc hin tOt các chInh sách an sinh xã hi, chäm 10 di sng vt ch.t và tinh 
thn cüa nhân dan. Quan tam chäm lo cho các gia dInh chInh sách, h nghèo, nguYi 
có hoàn cãnh khó khän bj ânh hu&ng bii djch Covid-19; cOng nhân, ngi.thi lao dng, 
dam bâo mçi nhà, mçi ngix?ii dêu duçic vui xuân, don Tt. T chüc t& viêc thäm hOi, 
chüc Têt thuong binh, bnh binh, gia dInh 1it sT, gia dInh có cong vfii nuâc, can bô 
lao thành each mng, Ba Mc Vit Nam Anh hung, nhân si, trI thüc, van nghê s5, chüc 
sc ton giáo tiêu biu, các don vj 1irc 1ucng vu trang, l?c  luvng dang a tuyn du 
chng djch và 1irc luqng khác lam nhim v11 trong nhung ngày Tt. 

4. Thirc hin t& cOng tác quãn 1 và t chüc l hi theo dung tinh thn Chi thj s 
41-CTiTW cüa Ban BI thu khóa )U và các quy djnh, huang dn v cOng tác phông, 
chng dlch  Covid-19, bão dam các hot dng 1 hi, vui xuân, k' nim ngày truyn 
thng, hi nghj tOng kêt näm, thit thrc, an toàn, tit kim, phü hcp vd np sng van 
minh, truyn thng van hóa cüa dan tc vâ phong t11c, tp quán t& dp cüa tüng Bc 
Ninh — Kinh Bäc. Tang cuang kiêm tra, ngän ch.n kjp thai các biu hiên tiêu cue và xü 
1 nghiém các sai phm trong t chirc các hoat  dng don Tt, van hóa, 1 hôi. 

5. KhOng t chüc thäm, chüc Tt c.p trên và lãnh dao  các cp; nghiêm cm 
biu, tang qua Têt cho lãnh dto các cp duói mci hInh thüc; khOng dix các 1 chüa, l 
hi nu không duçc phân cOng; không tham gia các hoit dng me tin dj doan; không 
sü diing ngân sách Nhà nu1c, phuong tin, tài san cOng trái quy djnh vao các boat 
dng 1 hi, vui choi. Thirc hin nghiêm Quy djnh s 08-QDi/TW, ngày 25/10/20 18 
cüa Ban Chap hành Trung wing Dáng khóa XII ye trách nhim nêu guong cüa can 
b, dáng viên và Quy djnh so 37-QD/TW, ngày 25/10/202 1 cüa Ban Chip hânh 
Trung wing Dâng khóa XIII v nhftng diu dáng vién không duqc lam. 

6. TO chüc phát dng Tet trOng cay Xuan Nham Dan 2022 dam bâo thit thixc 
hiu qua, tránh hInh thüc. Kim tra, giám sat chit ch, bâo dam tht cOng tác an toàn 
v sinh thirc phm, v sinh mOi trirông. Tang cuang cOng tác dir báo và quãn l thj 

trumg, n djnh giá cã, bao dam can dôi cung - cAu hang hóa, djch vii; kjp thai phát 
hin, xir 1 nghiêm mi hành vi gian 1n thuong m.i, san xut, kinh doanh hang giã, 
hang kern chit luçing. Chü dng có k hoach  bao dam dü phuong tin 4n chuyn 
hang hóa và phc vii nhân dan di 1i an toàn trong djp Tt 

7. Trin khai các bin pháp phOng, chng ti phim và t nan  xä hi; cOng tác 
bâo dam trt tr, an toàn giao thOng, kim ch tai nin giao thOng, giãm ün tc giao 
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thông; cong tác phông, chông cháy, no, tiêp tVc  thirc hin nghiêm chü truang cam san 
xut, buôn ban và dOt pháo; day mnh thirc hânh ti& kim, chng lang phi... 

8. Dé nghj các Ca quan, dan vj, doanh nghip quan tam chám lo dñ sng vt 
chat và tinh than cho cOng nhân, nguYi lao dng có di sng khó khän dang lam viec 
ti dan vj, doanh nghip; dng thñ trIch mt phn kinh phi cüa doanh nghiêp d 
chuân bj nhng phân qua ('mói suát qua trj giá bcng tiên mgt 600. 000d) cho ngixYi Co 

hoàn cánh khO khän, nh&ng h nghèo trên dja bàn tinh nhân dip  don Tt c truy&n 
cüa dan tc — Xuân Nhâm Dan 11am 2022. D giüp cho cOng tác tuyên truyn dixc sâu 
rng, mang tInh lan tôa, d nghj các chi b, dàng b Ca si däng k s lixçing cii th 
giri ye Dáng üy KhOi các Ca quan và Doanh nghip tinh (qua Ban Tuyên giáo Dáng 
ñyKhôi) tnrâc ngày 05/01/2022. 

9. Các cp üy Ca si th chirc quán trit và trin khai thirc hin nghiêm tue Chi thj 
cüa Ban BI thu, các van bàn chi dao  cüa Trung ucing và cüa Tinh üy; hoàn thành viêc 
tong kêt cong tác näm 2021 tri.râc ngày 15/01/2022 d tp trung chi do thuc hiên cac 
nhim v11 chInh trj nãm 2022 ngay tü du näm và chàm lo Tt cho nhân dan. 

10. Ban Tuyên giáo Dãng üy Khôi chi do, hithng dan, tang cuing tuyên truyn 
trên các phucing tin thông tin d.i chüng, Cng thông tin din tü Dâng bô Khi cac 
Ca quan và Doanh nghip tinh nhftng thành tiru cüa dt nuàc, cüa tinh và Dâng b 
Kh,i, các hoat  dng mrng Dâng, müng Xuân, hoat dng san xut, kinh doanh; van 
hóa, the thao, lê hi trong djp Têt; cOng tác phOng, chng dich; cac quy djnh v an 
toàn giao thOng, si'r diing pháo và 4t 1iu cháy no; chü dng du tranh phán bác các 
quan dim sai trái, 1utn diu xuyên tac,  lam tht bii mci am muu phá hoai cüa cac th 
lire thu djch. 

Các dng chI Uy viên Ban Thi.rOng vii Dãng üy Khi, cAp üy duqc phân cOng 
phii trách theo dôi dan vj Ca 5, thumg xuyên giü môi lien h, nm chtc tInh hInh, 
xü 1 kjp thai các vAn dê phirc tp ngay tü khi mOi phát sinh. 

Giao Van phông Dáng üy KhOi chü trI, ph& hçip vâi các co quan lien quan 
nm tInh hInh triên khai thiic hin, djnh k' báo cáo Ban Thu?mg vii Dâng üy Khi. 

Nai nhân: 
- Thu?ing trirc Tinh üy, (báo cáo) 
- Các dong chI UVBCH Dáng b Khoi, 
- Các Ban xây dirng Dáng, Van phOng, Doàn th Khi, 
- Nhix kInh gi:ri, 
- Luu: BTG, VP. 

D Dlnh Hfru 
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