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Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác  

phòng, chống dịch Covid-19 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________
 

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 7 năm 2021 

 
Kính gởi: 

 

 

- Thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, 
 

Hiện nay, dịch Covid-19 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp, với mức độ 

lây lan nhanh, nhiều nguồn lây nhiễm, bình quân hằng ngày có hằng trăm ca mắc 

Covid-19 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện nay đã có ca 

mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng do trở về từ vùng có dịch.  

Để bảo đảm duy trì, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn, không để lây lan, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu người 

đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Cấp uỷ, chính quyền căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, quyết định ưu 

tiên thực hiện công tác phòng, chống dịch; trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, 

chống dịch vừa phát triển kinh tế, thì phải xem phòng, chống dịch là yếu tố quyết 

định cho phát triển kinh tế; việc ra quyết định phải nhanh chóng, chính xác để khống 

chế dịch bệnh lây lan. Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, bảo đảm kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 diễn ra an toàn, hiệu quả.  

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tăng cường lãnh đạo, 

chỉ đạo, tiến hành truy vết thần tốc, cách ly hẹp, xét nghiệm rộng, không bỏ sót các 

đối tượng F1, F2; đồng thời, tiến hành cách ly theo quy định, khống chế dịch bệnh 

lây lan; có phương án dự phòng các khu cách ly, trang thiết bị, vật tư y tế và nhân 

lực để ứng phó với các tình huống phát sinh trên địa bàn. 

Chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ người và 

phương tiện đến, lưu trú trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công 

nghiệp, không để xảy ra lây nhiễm trong các địa bàn này; xử lý kịp thời các trường 

hợp vi phạm tụ tập đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng, các quán 

karaoke, quán bar, vũ trường, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 
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Thực hiện nghiêm các tiêu chí an toàn tại tất cả bệnh viện, cơ sở khám, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh; trong trường hợp đủ điều kiện xét nghiệm nhanh Covid-19, 

các cơ sở y tế phải thực hiện đúng quy trình, nhất là đối với người trở về từ vùng 

dịch; trường hợp không có thiết bị xét nghiệm thì phải liên hệ ngay với cơ sở y tế 

khác hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành 

phố để được hỗ trợ, tránh bỏ sót hoặc chậm trễ trong việc xét nghiệm để dịch bệnh 

lây lan trong cộng đồng gây khó khăn trong việc truy vết F1, F2 như trường hợp ca 

mắc Covid-19 về từ vùng dịch đến xét nghiệm tại Bệnh viện Phương Châu vừa qua. 

3. Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân nâng 

cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt thông điệp 

“5K”; không tụ tập đông người nơi công cộng, không tổ chức họp mặt, liên hoan, 

không tiếp xúc với người đang thực hiện việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà; 

không đi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến 

của cấp thẩm quyền; vận động các gia đình có người thân đang sinh sống, lao động, 

học tập tại các tỉnh, thành phố đang có dịch tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch, tạm thời không trở về địa phương; trong trường hợp đặc biệt 

phải trở về địa phương thì đến ngay các trạm y tế hoặc trung tâm y tế để khai báo y 

tế, thực hiện việc cách ly theo quy định; khuyến khích, động viên, khích lệ nhân dân 

trung thực, ý thức, trách nhiệm trong việc khai báo y tế, lịch sử di chuyển; tuân thủ 

các quy định về cách ly tập trung, cách ly tại nhà; thực hiện các giải pháp phòng, 

chống dịch tại nơi làm việc, nơi cư trú.  

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Tổ Covid cộng 

đồng và của mỗi người dân, gia đình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng khi phát hiện người trở về từ vùng dịch 

đang lưu trú trên địa bàn, người vi phạm các quy định về cách ly, không hợp tác, 

không chấp hành, thiếu ý thức trong công tác phòng, chống dịch,… không để dịch 

bệnh lây lan, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sức khoẻ, đời sống người dân, ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Y tế chấn chỉnh việc đăng tải thông tin nội bộ, thực hiện nghiêm quy trình 

về công tác văn thư - lưu trữ, cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm tính kịp thời, 

chính xác về diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn, tránh gây hoang mang dư 

luận. Tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí; chỉ đạo các cơ quan báo, đài, 

phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có các bài viết, thông tin chính thống định 

hướng dư luận; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên 

không gian mạng. 
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5. Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh được phân công theo dõi phụ trách đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, 

cơ sở xã, phường, thị trấn chủ động, khẩn trương tiến hành kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách. 

6. Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cấp uỷ thường xuyên theo 

dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tình 

hình, kết quả thực hiện Công văn này. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gởi, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  
 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Cẩm Đào 
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