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Kính gửi: 
 

 

 

 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là 

tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam. Thực hiện Công điện 

số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 325-

CV/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh về tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 (gửi kèm theo) và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí 

thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Để tăng cường công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập trung một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp bách 

trước mắt và lâu dài; không được tự mãn với những kết quả phòng, chống dịch 

đạt được; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải luôn sẵn 

sàng cho mọi tình huống dịch có thể xảy ra. 

2. Trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần nêu cao tinh thần đoàn 

kết, thống nhất; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, bám sát thực tiễn, cầu thị, 

khiêm tốn, lắng nghe; khi thực hiện cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không cầu 

toàn, không nóng vội, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn 

thiện phù hợp với tình hình, đạt hiệu quả cao nhất.  

3. Đẩy mạnh huy động sự tham gia của nhân dân trong công tác phòng, 

chống dịch. Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là 

trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân 

thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, 

chống dịch.  

4. Sở Y tế 

- Chủ trì tham mưu Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy cấp tỉnh, 

trong đó Chủ tịch UBND tỉnh là Chỉ huy trưởng; quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động. Thời gian hoàn thành trước ngày 

30/8/2021. 

- Chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở thu dung, chăm sóc điều trị 

người bệnh và người nhiễm Covid-19, bảo đảm đủ ôxy y tế, thuốc, trang thiết bị, 
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vật tư và nhân lực y tế cho các cơ sở này. Rà soát nhân lực, trang thiết bị, vật tư y 

tế, phương tiện để kịp thời hỗ trợ các địa phương khác khi có yêu cầu. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với diễn biến tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn, trong đó lấy giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế 

tối đa lây nhiễm dịch bệnh, thần tốc xét nghiệm trên diện rộng để phát hiện sớm, 

cách ly nhanh, phân loại kịp thời và điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm 

Covid-19.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, 

chính xác. Phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống truyền thông, nhất là mạng lưới 

thông tin cơ sở. Lan tỏa những mô hình tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu 

quả của các tổ chức và cá nhân trong phòng, chống dịch. Kiên quyết đấu tranh, 

phản bác các thông tin sai trái, xấu độc gây hoang mang, lo lắng cho người dân. 

6. Sở Tài chính  

Chủ trì tham mưu ưu tiên nguồn lực, tăng cường tiết kiệm chi thường 

xuyên, nhất là các khoản chi chưa cần thiết, các khoản chi sự nghiệp có tính chất 

đầu tư, sử dụng tiết kiệm quỹ dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính để tập 

trung cho phòng, chống dịch. Bố trí kinh phí phòng, chống dịch; kinh phí chi trả 

chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch đầy đủ, kịp 

thời, đúng quy định. 

  7. Các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, chỉ cho hoạt động ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn 

mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Chủ động gặp gỡ, tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng 

hóa kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi, cung ứng đầy đủ lương thực, thực 

phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. 

8. UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia 

đình thông tin cho người thân của mình đang ở các địa phương thực hiện giãn 

cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg không được rời địa bàn, không trở về địa 

phương trong thời gian này, thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”.  

- Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp do đồng chí Chủ 

tịch UBND đứng đầu, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy 

chế hoạt động; phân công ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo 

theo thẩm quyền mọi vấn đề liên quan phòng, chống dịch trên địa bàn. 

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân theo tinh thần vắc xin 

tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất; tuyệt đối không được có tư tưởng chờ 

đợi, lựa chọn vắc xin. 

9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch 

thuộc phạm vi quản lý, địa bàn phụ trách; kịp thời biểu dương, khích lệ, động 

viên, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự thống nhất, 
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đồng thuận trong xã hội; ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống 

dịch, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ phòng, 

chống dịch.  

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND 

các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, HĐND tỉnh; (b/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- MTTQ tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- VPUBND: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 

 

Tống Thanh Hải 
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