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TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                    *                                              Bình Phước, ngày    tháng     năm 2021 

       Số          - CV/TU 
Tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 

 

 

 

Kính gửi:   - UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

                                    - Các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

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

  

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được 

UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động, quyết liệt triển 

khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào cuộc,  

triển khai thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, tích cực để phòng chống dịch hiệu quả. 

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, vì mục tiêu bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị 

UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính 

trị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung toàn lực triển khai một số nhiệm 

vụ cấp bách sau đây: 

1. UBND tỉnh chỉ đạo toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 

969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội 

phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các 

ngành, các địa phương các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Sẵn sàng chuyển trạng thái phòng chống dịch ở mức cao nhất; kiểm soát tốt, 

kiềm chế dịch ở mức thấp nhất, không để dịch lây lan trên diện rộng và ở các địa 

phương (xã, huyện) chưa có dịch; tiếp tục khoanh vùng tiến tới dập dịch, cắt dịch có 

hiệu quả ở những nơi đã có dịch. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, kịch bản phòng, chống, ứng phó 

với dịch bệnh theo từng cấp độ, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh 

theo phương châm “bốn tại chỗ”; phân công rõ trách nhiệm, đảm bảo tính chủ động 

ở cấp độ cao hơn nữa, yêu cầu cao hơn nữa để ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi 

tình huống có thể xảy ra, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

- Ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19; kiểm tra, 

rà soát, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực, đảm bảo 

yêu cầu cách ly và điều trị; chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung ngoài những địa 

điểm đã chuẩn bị từ trước để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp cần thiết; nâng cao 

năng lực xét nghiệm của CDC tỉnh. 

- Tổ chức hợp lý các điểm bán các mặt hàng thiết yếu trong toàn tỉnh để kịp 

thời cung ứng hàng hóa cho người dân trong giai đoạn giãn cách; triển khai kịp thời 

các chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. 

- Tiếp tục thông tin rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp về tài khoản Zalo 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và số điện thoại Đường dây nóng 

của Sở Y tế để người dân phản ánh thông tin khi cần; riêng Đường Dây nóng của Sở 
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Y tế phải đảm bảo có người trực thường xuyên để tiếp nhận và giải đáp kịp thời 

thông tin, phản ánh của người dân, doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, 

chống dịch. 

- Qua các buổi giao ban hàng ngày, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị, 

cá nhân chưa thực sự chủ động, quyết liệt, khẩn trương trong triển khai thực hiện 

nhiệm vụ được giao; đồng thời, có biện pháp quyết liệt khắc phục để đạt kết quả cao 

nhất, đặc biệt là trong giai đoạn cần tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách hiện 

nay. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường định hướng các cơ quan báo chí, các 

kênh thông tin của ngành, địa phương tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời, 

chính xác về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là những nội dung liên quan 

trực tiếp đến người dân trong thực hiện quy định về phòng chống dịch; động viên, 

tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, đặc biệt là thực 

hiện nghiêm thông điệp “5K”, giảm tối đa tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần 

thiết. 

3. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, kiểm tra, tuần tra thường 

xuyên việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không để dịch bệnh lây lan trong 

cộng đồng, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch theo đúng quy định; đồng thời, đảm bảo tốt tình hình an 

ninh trật tự trong toàn tỉnh. 

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tiếp tục đẩy 

mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và các 

tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, tham gia ủng hộ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; chung tay, tiếp sức với lực lượng tuyến đầu và quan tâm, hỗ 

trợ người dân, nhất là dân nghèo gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, không để bất cứ 

người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu. 

5. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tăng 

cường chỉ đạo toàn diện, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống dịch tại địa 

bàn được phân công phụ trách; Bí thư các huyện, thị, thành ủy chủ động phối hợp 

với các đồng chí Thường vụ phụ trách, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tại chỗ chủ 

động, sẵn sàng các biện pháp phòng, chống dịch. 

Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng ủy khối, các Đảng ủy công ty 

cao su): Chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty đảm 

bảo đúng quy định về phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 

trong thời gian giãn cách; phối hợp các địa phương chỉ đạo công tác phòng, chống 

dịch trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

 

Nơi nhận:                       
- Như kính gửi; 

- Các đ/c UV. BTVTU;                                                              

- Lãnh đạo VPTU, Phòng TH;                

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Hằng 
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