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phòng, chống dịch Covid-19 
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Sóc Trăng, ngày 11 tháng 7 năm 2021 

 
Kính gởi: 

 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

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

các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, 

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 
 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức 

tạp, liên tục phát sinh ca nhiễm, nghi nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh sự vào 

cuộc cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch; còn một số cấp uỷ, 

chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chưa thật sự vào cuộc, chưa 

phát huy vai trò nêu gương, còn chủ quan, lơ là.  

 Trước tình hình người từ vùng dịch về địa phương ngày càng tăng, khả 

năng sẽ phát sinh ca nhiễm trên địa bàn tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cấp uỷ, chính quyền tăng cường trách nhiệm lãnh đạo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đơn vị phụ trách, tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, không 

hoang mang, dao động. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trực tiếp chỉ đạo, 

chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ quan, đơn 

vị; xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền thiếu chủ 

động, thiếu chặt chẽ, còn lơ là trong công tác phòng, chống dịch.  

2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phát huy vai 

trò nêu gương trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Cấp uỷ, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia các 

tổ giám sát cộng đồng, phụ trách các hộ gia đình, vận động người dân tự giác, trung 

thực trong việc khai báo y tế; tuân thủ nghiêm các quy định về cách ly tập trung, 

cách ly tại nhà; vận động các gia đình có người thân đang sinh sống, làm việc tại các 

tỉnh, thành phố tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch; trong trường hợp về địa 

phương phải đến ngay cơ sở y tế để khai báo, cách ly theo đúng quy định. 
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3. Các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh tăng cường trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đơn vị cấp huyện, cấp xã được 

phân công theo dõi. 

4. Đề nghị các cấp uỷ tổ chức quán triệt Công văn này đến chi bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Mẫn 
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