
 

 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
* 

Số 478-CĐ/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 7 năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN  
Về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

ĐIỆN 
 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

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

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

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

Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở 
 

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

kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức 

tạp trong cả nước, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ lây 

lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Công điện ngày 21/7/2021 của Thường 

trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống 

dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ 

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

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc 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; 

xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của từng địa phương; lấy mục tiêu 

đảm bảo sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan, thỏa mãn.  

2. Cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động cả hệ thống chính trị tập 

trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch, chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò cơ 

sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, 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, 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 các địa phương, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm 

toàn diện trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn, phạm vi quản lý. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra vi phạm thì người 

đứng đầu phải chịu trách nhiệm.  
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3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Phối hợp các hội đồng hương Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam tổ chức đón 

công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh 

phía Nam có nguyện vọng về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ưu tiên các 

đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, bàn giao công dân 

cho các huyện, thành phố, thị xã tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm túc các quy 

định phòng, chống dịch. Các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm thông tin, 

chuẩn bị chu đáo các cơ sở cách ly tập trung đảm bảo yêu cầu, tổ chức cách ly 

công dân đúng quy định; xây dựng kế hoạch bố trí các địa điểm cách ly tập trung, 

cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cách ly công dân trước tình hình dịch bệnh còn diễn 

biến phức tạp, lâu dài.  

- Ngành Y tế chủ động xây dựng các phương án chống dịch, sẵn sàng đáp 

ứng với mọi tình huống, cấp độ dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh; phối hợp cấp 

ủy, chính quyền các địa phương triển khai các phương án. Siết chặt an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Nâng cao năng lực xét 

nghiệm, năng lực điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-COV-2; 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 đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành 

khách và công dân về địa bàn bằng phương tiện cá nhân qua các cửa ngõ phía Bắc, 

phía Nam của tỉnh và qua đường Hồ Chí Minh; kịp thời thông tin cho ngành Y tế 

các trường hợp nghi ngờ; tuyệt đối không bỏ sót các trường hợp nghi nhiễm, các 

trường hợp về từ vùng dịch mà không khai báo y tế.  

- Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ: kiểm soát chặt chẽ đường 

biên giới, cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép; phát huy 

vai trò Tổ an toàn COVID trong việc giám sát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại các 

cơ sở kinh doanh, lưu trú, thương mại, dịch vụ; kịp thời tham mưu triển khai các 

chính sách hỗ trợ người lao động, người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, 

chống dịch… 

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo 

các cơ quan thông tấn, báo chí 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 Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp, nhất là tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ liên gia, thôn, xóm, 

Tổ COVID cộng đồng, lực lượng công an xã, dân quân tự vệ… và mỗi người dân 
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trong 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; tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm túc các 

quy định về phòng, chống dịch. Tiếp tục kêu gọi nhân dân, đoàn viên, hội viên tích 

cực tham gia hưởng ứng phong trào quyên góp, ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19; ủng hộ công dân trong 

các khu cách ly tập trung của tỉnh. 

6. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn 

số 588-CV/BNCTW, ngày 22/7/2021 của Ban Nội chính Trung ương về đảm bảo 

an ninh, trật tự trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19; các lực lượng vũ 

trang nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động dự báo, tham mưu cho cấp ủy có 

phương án lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề về an ninh, trật tự, không 

để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng; xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình để xuyên tạc, kích động, lôi kéo người dân 

chống Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự.  

7. Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh 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 về phòng, chống dịch, báo cáo 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Công điện. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Ban cán sự đảng Chính phủ, 

- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng TW Đảng, 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 

- Ban cán sự đảng Bộ Y tế,  

- - Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, (đưa tin) 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Trần Thế Dũng 
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