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* 
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       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
TP. Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 8 năm 2020 

 

CÔNG ĐIỆN 

Triển khai thực hiện Công điện số 2388-CĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 
 
 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

ĐIỆN 
 

- Ủy ban Nhân dân thành phố, 

- Thường trực MTTQ và các đoàn thể thành phố, 

  - Ban Thường vụ Đảng ủy phường xã; đảng ủy, chi ủy trực thuộc,  

- Trưởng đoàn công tác của BTV Thành ủy chỉ đạo phường xã. 

 

Từ đầu năm đến 15
h
00 ngày 3/8/2020, cả nước đã phát hiện 621 ca lây nhiễm 

mới trong cộng đồng tại 38 tỉnh, thành phố, nguy hiểm nhất là chưa xác định 

nguồn gốc lây nhiễm. Theo đó, Hà Tĩnh thuộc nhóm các địa phương tiềm ẩn nguy 

cơ cao bị ảnh hưởng trực tiếp từ các địa phương có dịch trong cả nước, công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải được coi là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách 

nhất trong thời điểm hiện nay. 

Thực hiện Công điện khẩn số 2388-CĐ/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các tổ chức trong hệ thống chính trị 

thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, 

đồng thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 2388-

CĐ/TU ngày 15/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huy động toàn bộ hệ thống 

chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống dịch; chủ động phương án ứng phó 

mọi tình huống kịp thời, sát thực tế với tình hình dịch, tuyệt đối không để bị động, 

bất ngờ; không chủ quan, lơ là, lơi lỏng, nhưng không được gây hoang mang, mất 

ổn định trong nhân dân. 

2. Ủy ban Nhân dân thành phố: 

- Chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, 

cập nhật thường xuyên, liên tục và thông tin kịp thời, bằng nhiều hình thức đến 

mọi người dân về các khuyến cáo và thông báo khẩn hằng ngày của Bộ Y tế; tuyên 

truyền người dân nâng cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao 

thông công cộng, hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết, rửa tay thường 

xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn… 
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- Chỉ đạo Công an thành phố quản lý chặt chẽ việc chấp hành của công dân và 

người từ nước ngoài, từ các địa phương trở về trên địa bàn; phối hợp cùng các cấp 

uỷ, chính quyền xử lý nghiêm bất kỳ các tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định 

trong công tác phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp trở về từ 

thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 và các khu vực có ca bệnh dương tính về 

địa phương; xây dựng kế hoạch, giải pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo, hướng 

dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế. 

3. Ban Thường vụ Đảng ủy các phường xã; đảng ủy, chi ủy trực thuộc chỉ đạo 

chính quyền, đoàn thể, quán triệt mọi người dân tự giác thực hiện đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch. Phát huy vai trò cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia trong việc giám sát, theo dõi công dân chấp hành trên địa bàn.  

4. Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy; các thành viên Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai 

các nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị 

theo địa bàn phụ trách. 

5. Các cấp ủy, chính quyền theo dõi, kịp thời biểu dương, khen thưởng những 

tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật; đồng thời phê bình, xử lý nghiêm đối với 

các hành vi phạm quy định hoặc thiếu trách nhiệm trong thời gian chống dịch. 

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và 

toàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng bộ 

các giải pháp phòng, chống dịch; thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo, tham 

mưu Ban Thường vụ Thành ủy.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT. Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để báo cáo); 

- TT BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo, VP Tỉnh ủy;  

- Sở Y tế Hà Tĩnh;  

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ TP;  

- Các Thành viên BCĐ chống dịch Covid-19 TP; 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; 

- Trung tâm Văn hóa -Truyền thông;  

- Lưu. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

(đã ký) 

 

 

Dương Tất Thắng               
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