
  

 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 
* 

Số 590-CĐ/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 10 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, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, bước đầu đã kiểm soát tốt tình 

hình dịch bệnh, từ ngày 02/9 đến ngày 30/9 Hà Tĩnh không xuất hiện ca bệnh trong 

cộng đồng. Tuy vậy, ngày 01/10/2021, tỉnh đã phát hiện 02 ca dương tính trong 

cộng đồng, nguyên nhân là do một số địa phương chưa thực sự chủ động, quyết liệt 

trong công tác phòng, chống dịch, chưa triển khai nghiêm túc các chỉ đạo chống 

dịch của tỉnh, giám sát việc thực hiện của người dân chưa chặt chẽ. Một bộ phận 

người dân chủ quan, lơ là các biện pháp phòng, chống dịch, chưa chấp hành 

nghiêm việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại gia đình theo quy định. 

Thời gian tới, các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục nới lỏng các biện 

pháp giãn cách, dự báo số người đến/về Hà Tĩnh sẽ tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ cao 

lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Lào diễn biến phức tạp, 

trong tháng phát hiện gần 9.000 ca nhiễm bệnh, số công dân Hà Tĩnh trở về từ Lào 

dự kiến tiếp tục tăng so với thời gian trước. 

 Để tiếp tục giữ vững ổn định tình hình, ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát 

trên địa bàn, 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 tiếp tục quán triệt, tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công 

tác phòng, chống dịch, đồng thời khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Cấp ủy, chính quyền các địa phương: 

- Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối 

không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được. Tuân thủ sự lãnh đạo, 

chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế và các ngành chức 

năng; phát huy tính chủ động, linh hoạt, đề ra các giải pháp phòng, chống dịch phù 

hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Khẩn trương rà soát, nắm danh sách các 

trường hợp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người đi thăm ở Bệnh viện Việt Đức 
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trong thời gian từ ngày 16/9/2021 đến nay để thực hiện xét nghiệm, cách ly theo chỉ 

đạo của Ngành Y tế.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ 

thống truyền thanh cơ sở để người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, 

chống dịch, chấp hành nghiêm việc khai báo y tế và cách ly theo quy định. Nắm 

chắc thông tin người từ các địa phương khác, nhất là từ các vùng dịch về địa bàn; 

kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định về cách ly của công dân; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Khi phát hiện ca bệnh trong 

cộng đồng phải kịp thời thực hiện các giải pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, 

truy vết nhằm kiểm soát kịp thời, khống chế không để dịch lan rộng.  

- Phát huy tối đa 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 

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 không khai báo y tế hoặc không thực hiện nghiêm các quy định cách ly, 

theo dõi sức khỏe tại nhà. Lực lượng công an xã tăng cường nắm tình hình tạm trú, 

tạm vắng của các hộ dân trên địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý các trường 

hợp giấu thông tin hoặc cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch.  

Địa phương nào để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng do lơ là, chủ quan, 

buông lỏng quản lý thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm 

trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch 

tại các nhà hàng, quán ăn, các cơ sở kinh doanh, lưu trú, thương mại, đám cưới, 

đám tang, tổ chức tôn giáo, các hoạt động thể thao ngoài trời… Xử lý nghiêm minh 

các trường hợp vi phạm, đưa lên thông tin đại chúng một số vụ việc để răn đe, giáo 

dục việc thực hiện. 

- Duy trì hoạt động các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Đảm bảo an toàn, 

an ninh trong các khu cách ly tập trung. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy định 

tại các khu cách ly, không để lây chéo trong khu cách ly, lây lan từ khu cách ly ra 

cộng đồng và ngược lại. 

- Duy trì, tăng cường các cơ sở xét nghiệm dịch vụ để phục vụ người dân có 

nhu cầu, tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm 

cao; phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm để thông tin cho ngành Y tế và 

chính quyền địa phương có biện pháp xử lý kịp thời. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Chỉ đạo Ngành Y tế tiếp tục chủ động tham mưu các biện pháp phòng, 

chống dịch, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống, cấp độ dịch bệnh xảy ra trên địa 

bàn tỉnh; tham mưu các biện pháp nới lỏng phù hợp với diễn biến tình hình, dịch 

bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
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hoạt động. 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; triển khai việc tiêm vắc-xin COVID-19 theo phân bổ của Bộ Y tế 

đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả… 

- Chỉ đạo các lực lượng Công an, Giao thông, Quân sự, Y tế và các lực 

lượng chức năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát liên 

ngành; nắm chắc tình hình công dân từ các tỉnh, thành phía Nam và các địa 

phương có dịch về quê, nhất là số tự phát, di chuyển bằng phương tiện cá nhân.  

- Phối hợp các hội đồng hương Hà Tĩnh tại các tỉnh phía Nam xây dựng kế 

hoạch đón học sinh các cấp hiện đang mắc kẹt tại các tỉnh, thành phố phía Nam có 

nguyện vọng về quê để học tập; giám sát chặt chẽ việc tổ chức dịch vụ vận chuyển 

công dân từ miền Nam về của các tổ chức, doanh nghiệp đã được tỉnh đồng ý về 

chủ trương. 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 đúng quy định.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ: quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh vào 

địa bàn; giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, các phương tiện vận tải…; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy 

định phòng, chống dịch hoặc đưa thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, gây 

hoang mang trong người dân… 

3. Các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người thân 

nâng cao ý thức chống dịch, gương mẫu chấp hành các quy định về công tác 

phòng, chống dịch, hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí, nhất là tụ tập ăn uống 

tại các nhà hàng, quán ăn, các địa điểm ăn uống vỉa hè… để giảm thiểu nguy cơ 

lây lan dịch bệnh. Cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị nào không chấp hành 

nghiêm các quy định chống dịch, để bị lây nhiễm do tụ tập tại các nhà hàng, quán 

ăn, điểm ăn uống vỉa hè… thì phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị.  

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 thông điệp “5K+Vắc-xin” của Bộ Y tế (Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế - Vắc xin). Căn cứ 

diễn biến, tình hình dịch bệnh, chủ động, kịp thời xây dựng tài liệu tuyên truyền 

cung cấp cho các đơn vị, địa phương, nhất là cơ sở để tuyên truyền, vận động 

người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch. 

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 
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dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện 

nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.  

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 đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, 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,                           (để b/c) 

 Văn phòng TW Đảng, 

- BCĐ QG 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 

 

 

 

 

Trần Thế Dũng 
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