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Kính gửi: - Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,  

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội đặc thù tỉnh, 

- Các doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

 
 

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số 

nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển 

kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, ngành, đoàn thể, hội đặc 

thù tỉnh, các doanh nghiệp, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp 

tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Các ngành, các cấp tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 với tư tưởng nhất quán, xuyên suốt “Chống dịch như chống giặc”. Tiếp 

tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để 

thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa ngăn chặn, kiềm chế, kiểm soát, đẩy lùi 

và dập dịch triệt để, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân; vừa duy trì, thúc 

đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là hỗ trợ, tháo 

gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; duy trì kinh doanh, không để gián đoạn 

sản xuất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch 

Covid-19; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống 

dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

2. Chỉ đạo đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; nâng cao nhận thức, mức độ cảnh giác của người dân để tự bảo vệ mình, 

gia đình mình và cộng đồng xung quanh. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y 

tế, tăng cường xử phạt các trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi 

công cộng và những trường hợp không thực hiện nghiêm theo Chỉ thị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Xử lý các đối tượng đến địa bàn tỉnh, đi, trở về tỉnh từ vùng có yếu 

tố dịch tễ theo công bố của Bộ Y tế, nhất là các trường hợp nghi ngờ (F1, F2), 

nhưng không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, hoặc có dấu hiệu chống 

đối khi được yêu cầu thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhằm quản 

lý chặt các đối tượng và tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Tuyên truyền nhân dân 

vận động người thân đang ở vùng dịch hạn chế trở về địa phương. 
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3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn 

trương rà soát ngay những khâu còn sơ hở để chấn chỉnh kịp thời như: Bị động 

trong xử lý đối tượng F1 không hợp tác; phối hợp cung cấp thông tin của chốt 

kiểm soát và địa phương; cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không đầy đủ, kịp 

thời các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; không xét 

nghiệm kịp thời cho người ngoài tỉnh đến cư trú; Trạm y tế, Trung tâm y tế không 

làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật nên người dân không được khai báo y tế kịp thời... 

4. Thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung các phương án, kịch bản để kịp 

thời ứng phó với mọi tình huống trong phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối 

không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác cũng như hoang mang, lo lắng trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường các giải pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế, giáo dục, trong các doanh nghiệp (thành lập tổ 

phản ứng nhanh; xét nghiệm ngẫu nhiên; xây dựng phương án; quản lý chặt chẽ 

công nhân, học sinh, bệnh nhân; tổ chức khai báo y tế…), kiên quyết không để xảy 

ra dịch bệnh trong các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp và các doanh 

nghiệp. Thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc điều trị, hóa chất 

xét nghiệm... để chủ động cung ứng bảo đảm đầy đủ cho các phương án phòng, 

chống dịch trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng thêm các khu cách ly dự phòng tại 

các huyện, thị xã, thành phố. 

5. Tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ tình hình vận tải hành 

khách liên tỉnh; tiếp tục triển khai kiểm tra y tế tại 04 chốt kiểm soát giao thông tại 

các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh và các bến đò trên địa bàn huyện; giao nhiệm vụ rõ 

ràng cho các chốt kiểm tra nếu phát hiện những trường hợp khai báo có nghi vấn 

phải thông tin kịp thời cho địa phương nơi người khai báo cư trú biết xử lý. Các 

đoàn thể hỗ trợ bố trí thêm lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ khai báo y tế; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin để khai báo y tế được nhanh chóng, thuận 

tiện. Chỉ đạo Sở Y tế thường xuyên cập nhật các vùng dịch tễ có liên quan đến dịch 

Covid-19 để các Trạm kiểm soát sàng lọc, phân luồng, xử lý kịp thời người từ các 

địa phương có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 vào địa bàn tỉnh. Trạm y tế có 

trách nhiệm tiếp nhận khai báo y tế và kiểm tra xét nghiệm nhanh những trường 

hợp người dân đi từ vùng dịch, từ ngoài tỉnh đến cư trú tại tỉnh. 

6. Nâng cao vai trò, tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; phát huy tinh thần trách 

nhiệm cao của các xã, phường, thị trấn; của ấp, khóm, nhất là chi bộ, ban nhân dân, 

ban công tác Mặt trận và các chi tổ hội đoàn thể ấp, khóm; vai trò của đảng viên 

làm nòng cốt, tích cực tham gia các Tổ Covid cộng đồng; nắm chắc tình hình dân 

cư, giám sát triệt để các trường hợp đi và về địa phương; vai trò giám sát của người 

dân ở cơ sở trong việc phát hiện các trường hợp người ngoài tỉnh đến địa phương, 

nhất là người từ vùng có dịch, kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan chức năng 

quản lý, theo dõi, cách ly theo đúng quy định. 

7. Thường xuyên, kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia tích cực, hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời xem xét trách nhiệm, xử lý 

nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch 
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và để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn (kể cả công dân và cán bộ trong hệ thống chính 

trị). Phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng tham gia 

phòng, chống dịch Covid-19 nhằm sàng lọc nhanh, phát hiện sớm, xử lý kịp thời. 

8. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển 

khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, triệt để tiết kiệm chi ngân 

sách, cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm 10% chi thường xuyên 

để góp phần tập trung các nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo 

thường xuyên nắm chắc tình hình, tăng cường dự báo và có giải pháp hỗ trợ tiêu 

thụ nông sản, nhất là những nông sản chuẩn bị thu hoạch tại các địa phương; thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng ngừa, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất thường. Chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục có kế hoạch dạy, học và thi phù hợp, trước mắt chuẩn bị tốt các điều kiện 

tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Chuẩn bị nguồn nhân lực 

thực hiện tốt nhiệm vụ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 bảo đảm đúng, đủ đối tượng 

theo quy định; nghiên cứu, đề xuất Bộ Y tế cung cấp vắc-xin ngừa Covid-19 cho 

người dân nguy cơ cao, người tiếp xúc nhiều người (trạm kiểm tra y tế, bán vé số 

dạo,…); vận động doanh nghiệp hỗ trợ việc xét nghiệm tầm soát Covid-19 và tiêm 

vắc-xin cho công nhân lao động.  

9. Tiếp tục vận động các nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ 

trợ có hiệu quả, thiết thực hơn đối với người nghèo, công nhân, người lao động, 

người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và những lực lượng 

tuyến đầu chống dịch. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối 

hợp với các ngành, địa phương nắm chắc tình hình để có báo cáo đề xuất hỗ trợ kịp 

thời cho các hộ gia đình quá khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. 

10. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở, ban, 

ngành, đoàn thể, hội đặc thù tỉnh, doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, các 

đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành 

phải nghiêm túc chấp hành và gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động 

phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị, lĩnh vực 

mình phụ trách. 

Công văn này phổ biến rộng rãi đến chi bộ và nhân dân. 

 

  Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.     

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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