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Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2020

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG vụ TỈNH ỦY
về tăng cường chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại
cho ngưòi và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo ừong thời gian tới sẽ
xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và
sương muối. Nhằm chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, bảo vệ sức
khỏe cho người dân và vật nuôi, cây trồng, ổn định sản xuất nông nghiệp, để ngành
Nông nghiệp cùng với các ngành, lĩnh vực kinh tế khác của tỉnh thực hiện thành công
"mục tiêu kép bảo đảm an ninh lương thực, góp phần thực hiện thành công mục tiêu
Nghị quyết số 02-NQ/TƯ, ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về
phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy,
chính quyền, Mặt trận Tồ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:
1. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định công tác phòng, chống rét đậm, rét
hại cho người, vật nuôi, cây trồng và thủy sản là một nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên, ưu tiên gắn với việc phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả với quan điểm
vừa bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, vừa duy tri sản xuất, kinh
doanh, ổn định, phát triển kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng, chăm lo an sinh xã hội,
bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Triển khai đồng bộ, mạnh mẽ những
nhiệm vụ, giải pháp chủ động phòng ngừa rét đậm, rét hại cho người, vật nuôi, cây
trồng và thủy sản với phương châm "4 tại cho" để kịp thời xử lý tình huống,
không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng khi có hiện tượng thời tiêt cực đoan.
2. Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn
vị, sở, ban, ngành và các địa phương:
2.1. Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét
đậm, rét hại; tăng cường thời lượng phát tin trên các phương tiện thông tin đại
chúng và hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở, nhất là ở các thôn, bản vùng đồng
bào dân tộc thiểu số, miền núi để tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân biêt; nâng
cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống rét đậm, rét hại
cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
2.2. Tập trung chỉ đạo triến khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người
nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh. Hướng dẫn biện pháp phòng, chông rét cho
học sinh các cấp; không tồ chức các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ xuông thâp;
căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học
theo quy định. Tăng cường các biện pháp giữ ấm, chăm sóc và phục vụ học sinh ở
các trường bán trú, nội trú.
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2.3. Chuấn bị sẵn sàng, đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc, vật tư y tế và phương
tiện câp cứu ở các cơ sở y tê, đảm bảo chủ động trong việc phòng, chống rét đậm,
rét hại cho người bệnh, xử lý kịp thời các trường họp cấp cứu thường gặp do thời
tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đồi bất thường gây ra.
2.4. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia
câm, cơ sở sản xuât giông và vùng nuôi trông thủy sản nhất là đàn đại gia súc và các
cơ sở chăn nuôi tập trung ở vùng miền núi, khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu,
vùng xa. Thành lập các đoàn công tác về từng thôn, bản để hướng dẫn, kiểm tra, đôn
đôc cơ sở và người dân thực hiện công tác phòng, chống rét đậm, rét hại...
2.5. Bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn lực
tại chỗ đế kịp thời phục vụ công tác phòng, chống rét đậm, rét hại. Chuẩn bị sẵn
sàng về lực lượng, vật tư, phương tiện, phương án để xử lý tình huống kịp thời,
hiệu quả. Thực hiện hỗ trợ những hộ gia đình có cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị
thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra theo quy định của Nhà nước để sớm ổn định
sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là đối với các hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Trung tâm Truyền thông và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh chủ
động phôi họp thông tin kịp thời diễn biến các đợt rét đậm, rét hại và gió mạnh, sóng
lớn trên biến trên các phương tiện thông tin đại chúng đế chủ động phòng, tránh.
4. Các cấp ủy, chính quyền, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành,
Mặt trận Tố quốc và các tồ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị.
5. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân
tỉnh được giao phụ trách các địa phương chủ động kiếm tra công tác chuẩn bị
phòng, chống 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, Thường trực Tỉnh ủy.
Chỉ thị này được pho biến đến chi bộ.
Nơi nhân:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng, (báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, ƯBND 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: VPTƯ, TH5.
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