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CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG v ụ  TỈNH ỦY 

về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 
gắn với đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Từ cuối năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 với những biến thể mới 
tiếp tục diễn biến phức tạp, bùng phát tại một số tỉnh thành phố: Hải Dương, 
Quảng Ninh, Hà Nội, Hoà Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh... đã tác 
động tiêu cực tới phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 
và đời sống của người dân. Trên địa bàn tỉnh, công tác phòng, chống dịch Covid - 
19 đã được các cấp, các ngành, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở triển khai quyết 
liệt, đồng bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch 
bệnh. Công tác theo dõi, nắm tình hình, giám sát dịch tễ đối với các trường hợp có 
nguy cơ lây nhiễm được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; đã chủ động, quyết liệt xây 
dựng kế hoạch, kịch bản, chuẩn bị cở sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công 
tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh Covid-19 bùng phát lây lan.

Tuy nhiên, Hà Nam là địa bàn giáp danh với các tỉnh, thành phố có dịch và 
nguy cơ có dịch cao, có nhiều khu công nghiệp, trọng điểm về du lịch, dịch vụ; đặc 
biệt từ trước, trong và sau Tết nguyên đán, số lượng người di chuyển đi, đến từ các 
vùng có dịch về địa bàn tỉnh rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa 
bàn rất cao.

Trước tình hình đó, để tiếp tục giữ vững địa bàn, thực hiện thành công 
“mục tiêu kép” vừa chăm lo bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, 
vừa ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các tố chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới là nhiệm 
vụ quan trọng, cấp bách hiện nay; yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, 
đảng đoàn, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính ừị xã hội, trước hét là người 
đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch 
bệnh; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban 
Chỉ đạo Quốc gia, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng 
cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, huy động cả hệ thống chính trị, các 
tầng lóp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí và



2

hành động, chung sức, đồng lòng tham gia phòng chống dịch bệnh; tiếp tục quán triệt 
phương châm “chống dịch như chống giặc”, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối 
không chủ quan, lơ là nhưng không gây hoang mang, mất ổn định.

Địa phương, cơ quan, đơn vị nào để các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm 
xâm nhập, cư trú trên địa bàn làm nảy sinh dịch bệnh do buông lỏng quản lý, thiếu 
sâu sát, cụ thể thì người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách 
nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định.

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức 
tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, tự giác chấp hành các quy định về 
phòng chống, dịch; không di chuyển đến vùng có dịch; hạn chế tổ chức các hoạt 
động tập trung đông người. Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông, đặc 
biệt là cơ quan báo, đài của tỉnh, hệ thống truyền thanh ở cơ sở, mạng xã hội để 
tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền các 
cấp trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các 
trường hợp tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang lo 
lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống 
của người dân.

3. Để thực hiện “mục tiêu kép” Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các 
ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục cải tiến mạnh mẽ phương thức làm việc 
phù họp với tình hình mới, bảo đảm tiến độ, chất lượng phục vụ người dân và doanh 
nghiệp, tuyệt đối không để đình trệ công việc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao 
trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý công việc, nhất là các công việc có thời 
hạn; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp gây chậm trễ, ách tắc công việc chung. 
Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án trọng điểm, 
tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất 
kinh doanh cho doanh nghiệp; đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp; không vì 
phòng, chống dịch mà ngưng trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phải có các 
phương án phòng chống dịch phù họp; khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả Chương trình, Kế hoạch công tác, các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra 
trong năm 2021.

4. Ban Cán sự Đảng ƯBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 
phòng chổng dịch Covid-19 của tỉnh, các cơ quan có liên quan bám sát tình hình, 
sự chỉ đạo của cấp trên, chuẩn bị các kịch bản, tỉnh huống, giải pháp cụ thể để chủ 
động ứng phó hiệu quả, kịp thời phát hiện và dập dịch trong thời gian nhanh nhất 
(nếu có). Chỉ đạo quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện các trường hợp đến, đi qua 
vùng có dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, khai báo y tế, 
không tụ tập đông người; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại 
công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học, khu 
công nghiệp, khu vực công cộng.
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Tiếp tục chỉ đạo củng cố hệ thống y tế dự phòng, điều trị, cơ sở cách ly, tăng 
cường năng lực xét nghiệm trên diện rộng; bảo đảm mua sắm vật tư, trang thiết bị 
phòng dịch cần thiết, chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện cho phòng chống 
dịch, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, các cơ sở 
khám chữa bệnh và trong lực lượng tham gia phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm 
phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt cần chủ động, sâu 
sát, sáng tạo, phát huy trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, các sở, 
ban, ngành, nhất là ngành y tế. Chỉ đạo hạn chế tối đa việc du xuân, tập trung đông 
người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các khu, điểm di tích lịch sử, danh 
lam, thắng cảnh, tại các hoạt động tôn giáo, đám tang, tiệc cưới, tiệc mừng... và áp 
dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tích 
cực tham gia phòng chống dịch, tăng cường việc “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà 
từng đối tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các 
trường hợp có nguy cơ; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 
viên và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, tham gia khai báo y 
tế và sử dụng phần mền truy vết Bluezone.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo định hướng tuyên truyền 
công tác phòng, chống dịch; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan 
liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị; thường xuyên báo cáo 
kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ đảng./.

Nơi nhân:
• f,?"B; !hư Ịrung ương “ ng-Ị aể báo cáo
-  Văn phòng Trung ương Đ ảng,J
- Các đ/c ủ y  viên BTV Tỉnh ủy,
- Các đ/c ủ y  viên BCH Đảng bộ tình,
- Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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Thị Thuỷ


