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Số 184-CV/TU 
V/v chấp hành nghiêm chủ trương giãn cách 

xã hội phòng, chống dịch Covid-19 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________
 

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 7 năm 2021 

 
Kính gởi: 

 

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

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,  

cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, 

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, 
 

Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX, ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương, 

Quyết định số 1806/QĐ-UBND, ngày 18/7/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc 

áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên 

phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng, 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, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên quán triệt, thực hiện nghiêm các yêu cầu, nhiệm vụ về giãn 

cách xã hội quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của 

mỗi người dân, vì lợi ích cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước, của tỉnh; 

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; kiên quyết 

không để “chặt ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm của từng cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị trong thực hiện chủ trương giãn cách xã hội, nhất là 

hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen 

thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử 

lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, đơn vị có biểu hiện lơ là, thiếu trách nhiệm 

trong công tác phòng, chống dịch và trong thực hiện giãn cách xã hội, để dịch bệnh 

lây lan trong cộng đồng. 

2. Các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh 

xã hội, bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

thiết yếu cho người dân, đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, 

người bị mất việc làm do dịch bệnh,... bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 

Bảo đảm tốt nhất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
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3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, phát huy vai trò người có uy tín, 

các chức sắc tôn giáo vận động đoàn viên, hội viên và người dân chấp hành 

nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch 

Covid-19; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời 

gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện, 

nâng cao ý thức phòng bệnh, tự bảo vệ của người dân; tham gia giám sát các hoạt 

động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.  

4. 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, giãn cách xã hội.  

5. 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. 

6. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử; 

tích cực tham gia giám sát việc triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.  

7. 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. 

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

đoàn viên, hội viên, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Cẩm Đào 
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