
 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 334 - CĐ/ThU 

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
TP. Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 8 năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN  
Về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch Covid-19  

 

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

ĐIỆN 

 

- Ủy ban nhân dân thành phố, 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp thành phố, 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở, 

  - Các đồng chí trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ  

    Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phường xã. 
 

Thời gian qua, các địa phương, các cấp, các ngành đã tập trung khống chế, 

kiểm soát, tuy vậy dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trong 

cả nước. Riêng tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 10/7/2021 đến 18
h
00 ngày 16/8/2021 đã phát 

hiện 173 ca F0 từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương... về trên địa bàn được cách ly 

ngay; một số huyện như Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh đã xuất hiện 

các ca lây nhiễm trong cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn dịch bệnh lây lan, bùng 

phát trên địa bàn thành phố.  

Thực hiện Kết luận số 32-KL/TU ngày 17/8/2021 và các văn bản chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau: 

1. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ 

đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc 

gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh, thành phố; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng 

đầu của địa phương, đơn vị; lấy mục tiêu đảm bảo sức khỏe của người dân lên trên 

hết, trước hết; tuyệt đối không lơ là, chủ quan; không để khủng hoảng y tế, khủng 

hoảng kinh tế - xã hội, khủng hoảng truyền thông. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố 

- Tuân thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống Covid-19 tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế và các ngành chức năng; chủ 

động, sáng tạo, linh hoạt trong việc xây dựng kịch bản, đề ra các giải pháp phòng, 

chống dịch phù hợp với thực tiễn thành phố, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống, 

cấp độ dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.  
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- Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 

năm 2021 - 2022 theo phân bổ của Bộ Y tế, của tỉnh đảm bảo đúng đối tượng (theo 

thứ tự ưu tiên), đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả. 

- Tăng cường rà soát, thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với các 

trường hợp có biểu hiện nghi ngờ trên địa bàn. Kích hoạt lại và tăng cường các cơ 

sở xét nghiệm dịch vụ để phục vụ người dân có nhu cầu; triển khai xét nghiệm test 

nhanh SARS-CoV-2 miễn phí đối với người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở tự 

giác đến các cơ sở y tế công lập. Trường hợp phát hiện các ca bệnh dương tính, 

khẩn trương truy vết, điều tra nguồn lây, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, phong tỏa 

kịp thời các vùng liên quan để khống chế dịch lây lan; quản lý chặt chẽ các khu 

phong tỏa, khu cách ly, cách ly tại nhà. Chủ động chuẩn bị các phương án cách ly 

trong dài hạn, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh còn diễn biến phức tạp 

kéo dài. 

- Tiếp tục siết chặt quản lý người trở về từ các vùng dịch, tuyệt đối không bỏ 

sót các trường hợp về từ vùng dịch mà không khai báo y tế, kịp thời bố trí cách ly 

theo quy định. Chủ động nắm bắt thông tin, chỉ đạo các phường xã dự báo, nắm số 

lượng công dân từ vùng dịch dự kiến tự ý về địa bàn, chủ động phương án bố trí 

cách ly phù hợp; áp dụng linh hoạt phương án cách ly tại nhà, thường xuyên kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện. 

- Siết chặt quản lý việc thực hiện quy định phòng, chống dịch đối với các cơ 

sở bán thuốc chữa bệnh. Trường hợp nhà thuốc, quầy bán thuốc không thực hiện 

nghiêm túc việc ghi chép thông tin khách hàng, không báo cho chính quyền địa 

phương các trường hợp ho, sốt tự ý đi mua thuốc, để dịch lây lan trong cộng đồng, 

thì xem xét đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo 

an ninh, trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 

định phòng, chống dịch bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- Chỉ đạo ngành Giáo dục - Đào tạo căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh để 

chủ động các phương án, bố trí kế hoạch dạy và học năm học mới 2021 – 2022  

phù hợp, đảm bảo an toàn. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện 

nghiêm túc các phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo Hướng dẫn tại văn 

bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Đảng ủy, chính quyền các phường xã huy động cả hệ thống chính trị tập 

trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo các ngành, tổ Covid-19 

cộng đồng rà soát các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, ngạt mũi, đau bụng 

tiêu chảy; kiểm tra việc chấp hành của các quầy thuốc trong việc bán thuốc không 

kê đơn; yêu cầu mọi người dân, kể cả đã tiêm vắc xin, phải thực hiện nghiêm quy 

định 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo 

y tế” và các quy định trong phòng chống dịch. Triển khai đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch theo phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy 

thống nhất tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) với tinh thần chủ động, 
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quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo. Nắm chắc thông tin, kiểm soát chặt chẽ công dân trở 

về địa bàn, nhất là từ các vùng dịch để có biện pháp quản lý, cách ly, theo dõi phù 

hợp; thực hiện nghiêm các giải pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết khi 

xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng nhằm kiểm soát kịp thời, khống chế không 

để dịch lan rộng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các phường xã chịu trách 

nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; địa phương nào để 

dịch bùng phát do chủ quan, chỉ đạo thiếu quyết liệt, kịp thời thì người đứng đầu 

phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy. 

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông cung cấp thông 

tin kịp thời, chính xác, cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền yêu cầu “5K” của Bộ Y 

tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

5. Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức 

chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trước diễn biến mới. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ liên gia, 

thôn, tổ dân phố, tổ Covid cộng đồng và mỗi người dân trong việc vận động người 

thân từ vùng dịch không tự ý trở về quê; theo dõi, giám sát người về trên địa bàn 

và việc thực hiện quy định phòng, chống dịch, kịp thời thông tin cho ngành Y tế về 

các trường hợp từ vùng dịch trở về địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động 

người dân tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch, nhất là trong tham 

gia các nghi lễ tôn giáo, tổ chức các hoạt động Rằm tháng Bảy theo văn bản chỉ 

đạo của tỉnh, thành phố.  

6. Trưởng các 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; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 

Công điện và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố về phòng, chống 

dịch covid-19. 

Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc 

việc thực hiện Công điện, thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban 

Thường vụ Thành ủy. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- UBND tỉnh, 

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, 

- Sở Y tế,  

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông; 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Lưu..                           

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

(đã ký) 

 

 

Dương Tất Thắng 
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