
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH NA          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19          
                                   *                                                 Nghệ An, ngày 09 tháng 02 năm 2022       

               Số  317 -CV/BCĐ-ĐUK                
   Về tăng cường công tác phòng, chống dịch  

         Covid-19 trong dịp đầu Xuân 2022 

 

              Kính gửi:  Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

Thực hiện Công điện số 01-CĐ/BCĐ ngày 07/2/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh; Công văn số 02/UBND-TTCH, ngày 07/02/2022 của Trung tâm chỉ 

huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Công văn số 740-CV/BTGTU ngày 08/2/2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong dịp đầu Xuân 2022, trong những ngày qua tình hình dịch 

Covid-19 tại Nghệ Ạn diễn biến phức tạp, số ca mắc cộng đồng gia tăng với con số đáng 

báo động, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng cao; tần 

suất di chuyển, mức độ giao lưu của người dân trong dịp Tết lớn, tiềm ẩn nguy cơ bùng 

phát dịch ở các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Để kịp thời ngăn chặn sự lây 

lan của dịch bệnh tại các doanh nghiệp trực thuộc, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đảng ủy Khối, các văn bản của các Sở, ngành, 

chính quyền địa phương liên quan... 

2. Căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, chủ động triển khai và áp dụng tốt các 

biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” phù hợp tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.  

3. Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động không 

chủ quan, không hoang mang cũng như hiểu đúng, đồng thuận với các biện  pháp phòng 

chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt phát huy vai trò Tổ Covid cộng đồng, mạng xã hội... 

tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên và người lao 

động trong việc thực hiện nghiêm quy định "5K" của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông 

người, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong sản xuất, kinh doanh gắn với đấu tranh, 

phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân 

2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm thực hiện tiêm phủ mũi vắc xin bổ 

sung (mũi thứ 3) cho tất cả các đối tượng theo quy định trong thời gian sớm nhất. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các đảng uỷ, chi bộ cơ sở nghiêm túc triển khai 

thực hiện.  

 

Nơi nhận:                                PHÓ BÍ THƯ  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),                                                      kiêm  
- Thường trực ĐUK (báo cáo),                                                            PHÓ BAN CHỈ ĐẠO 
- Các cơ sở trực thuộc, 

- Các Ban, Văn phòng, Đoàn Khối, 

- Lưu TG, VP.                                                                           
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                                                                                           (đã ký) 

 

                                                                                  Trần Quang Hòa 
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