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Số 22 - CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ninh, ngày 31 thảng 12 năm 2021

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG vụ TỈNH ỦY
về phòng, chống rét đậm, rét hại

Trung tâm Dự báo khi tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong mùa Đông năm
nay sẽ có các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xảy ra và kéo dài, vùng núi cao có
khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Đẻ chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại,
hạn chế thiệt hại thấp nhất đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và
bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết
số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số
68/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trực tiếp là người đứng đầu quán
triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc, phương châm sau:
(1) Công tác phòng, chống rét đậm, rét hại cho người, vật nuôi, cây trồng là
rứiiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với
thực hiện Chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19 nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân, duy trì sản
xuất, kinh doanh ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.
(2) Kiên trì thực hiện quan điểm lấy người dân là trung tâm trong thực hiện
phòng, chống rét đậm, rét hại. Mỗi người dân phải chủ động từ xa, từ sớm phòng,
chống trước, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thường xuyên theo
dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo rét đậm rét hại, thời tiết cực đoan trên các
phương tiện thông tin đại chúng chính thống, các cơ quan chức năng, chuyên môn;
chủ động tìm hiếu và làm theo các tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo của Ban Chỉ đạo
Quốc gia và cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp về phòng, chống rét đậm, rét hại.
(3) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính
trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở cơ sở; đề cao trách nhiệm
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện
đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại. Phát huy tính chủ
động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở;
nâng cao năng lực dự báo, quản lý, điêu hành, tô chức thực hiện của đội ngũ cán bộ
các cấp; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.
2. Giao Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương:
(1) Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng,
chống rét đậm, rét hại cho người, vật nuôi, cây trồng, bảo vệ sản xuất nông nghiẹp
gắn với tích cực, chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19, phân đấu thực hiện thành công "mục tiêu kép" năm 2022. Thường
xuyên cập nhật tình hình diễn biến thời tiết, không khí lạnh, rét đậm, rét hại; tăng
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cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ
thống thông tin, truyền thông cơ sở để chính quyền các cấp, ngươi dẩn, nhất là ơ
vùng cao, vùng sâu, vùng xa biết để chủ động phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho
vật nuôi, cây trồng.
(2) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng,
chông rét đậm, rét hại kêt hợp phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân, đảm
bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động
ngoài trời lạnh, tránh nguy cơ nhiêm khí độc khi sưởi ấm trong phòng kín; chỉ đạo
các lực lượng y tế tuyến cơ sở bảo đảm cơ số thuốc chữa bệnh cần thiết, tổ chức
khám, chữa bệnh cho người dân, chủ động trong việc phòng, chống rét đậm, rét hại
cho người bệnh, xử lý kịp thời, hiệu quả các trường hợp cấp cứu, nhất là trong dịp
nghỉ Tết Nguyên đán Nham Dần năm 2022.
3. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các cơ quan, chức năng và
cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở: (1) Đánh giá mức độ rủi ro về các đợt rét đậm, rét
hại, trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn công tác đi
kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc người dân và các cơ sở sản xuất thực hiện những
biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho người, cho gia súc, gia cầm, thủy sản
nuôi, đặc biệt chú trọng phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm ở các xã
vùng cao, vùng khó khăn; (2) Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn
nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm cho vật nuôi, chủ động dự trữ
thức ăn, bổ sung thêm khoáng chất để tăng sức đề kháng và thực hiện tiêm phòng
đầy đủ cho đàn vật nuôi, đảm bảo phòng, chống đói, rét; sẵn sàng phương án di
chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt; (3) Chủ động nguồn ngân sách
dự phòng để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật
nuôi, thủy sản và cây trồng; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ nghèo, hộ gia đình
chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại, ao giống,
vườn cây giống, nhất là mạ xuân và mua thức ăn tinh cho đàn gia súc ăn cỏ, phân
bón, chế phẩm sinh học tăng sức chống chịu lạnh cho cây trồng.
4. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Thường trực Hội
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh được giao phụ trách các địa phương chủ
động kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chổng rét đậm, rét hại và trực tiếp chỉ đạo
địa bàn khi có diễn biến bất thường của thời tiết.
Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện Chỉ thị, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhân:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cảo),
- Văn phòng Trung ương Đảng, (báo cảo),
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
- Các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HDNĐ tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh,
- Các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Lưu VPTU, TH5.

T/M BAN THƯỜNG vụ

