HUYỆN UỶ BẮC HÀ
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID - 19

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bắc Hà, ngày 31 tháng 8 năm 2021

*
Số 02 - CV/BCĐ
V/v triển khai một số nhiệm vụ sau
Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác
phòng, chống Covid-19

Kính gửi: - Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện,
- Các ban xây dựng đảng Huyện uỷ,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc,
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện,
- Đảng uỷ các xã, thị trấn.
Để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở,
ngày 28/7/2021, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống
Covid – 19 với thành phần là Ban chỉ đạo 03 cấp tỉnh, huyện, xã. Căn cứ nội dung
kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và tình hình thực tế tại địa phương,
Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện (gọi tắt là Ban chỉ đạo)
yêu cầu cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, chính quyền, địa phương, các cơ quan, đơn vị,
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quan tâm thực hiện một
số nội dung sau:
1. Thời gian tới, chỉ còn 4 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2021; đây là thời điểm
có ý nghĩa rất quan trọng quyết định đến việc thực hiện thành công các chỉ tiêu,
nhiệm vụ của năm 2021. Thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa
qua là rất đáng trân trọng, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến
rất phức tạp, khó dự báo, đang đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của
Nhân dân và ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, tuyệt đối không
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nếu không làm tốt công tác phòng, chống dịch sẽ phải
trả giá rất đắt.
2. Căn cứ tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, địa phương để cụ thể hóa các
nội dung trong kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Công văn số
711-CV/HU, ngày 27/8/2021 của Huyện ủy về triển khai thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch Covid-19.
3. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán
triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn về
công tác phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh và của huyện đến toàn thể cán
bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn. Trước mắt, quán triệt và thực hiện nghiêm

2
Công điện số 1108/CĐ-TTg, ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. Đặc
biệt là kiên quyết dừng tổ chức các lễ hội, hoạt động tập trung đông người không
cần thiết, các hoạt động tại các khu vực công cộng, các chợ, cơ sở vui chơi giải trí,
các địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh.
4. Chủ động rà soát, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp (huyện
– xã – thôn); cụ thể vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo từng cấp
(trong Quy chế hoạt động của BCĐ) và các thành phần khác liên quan. Tùy theo tình
hình thực tế, nếu để xảy ra ca nhiễm trong cộng đồng sẽ phải chịu trách nhiệm theo
quy định.
5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các
tổ chức khác và cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân trong công tác phòng,
chống dịch với phương châm “Mỗi người dân phải là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ
quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài vững chắc trong chống dịch”.
6. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:
- Khẩn trương tham mưu Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên
Ban Chỉ đạo; Kế hoạch hoạt động, kiểm tra của Ban Chỉ đạo. Thành lập các tiểu ban,
Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chuẩn bị các điều
kiện để tổ chức họp Ban chỉ đạo (với thành phần phù hợp) trước ngày 02/9/2021.
- Chủ động đánh giá những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến các
ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm
2021. Xác định rõ những đối tượng bị tác động làm nảy sinh các vấn đề ảnh hưởng
đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội để có giải
pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.
- Rà soát, đôn đốc việc thành lập Tổ phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ
quan, đơn vị, thôn bản, tổ dân phố gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Phát huy
vai trò của Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng trong việc tăng cường kiểm soát
công dân từ vùng dịch trở về địa phương, đặc biệt trong dịp Quốc khánh 02/9.
- Ngành Giáo dục hướng dẫn các trường tổ chức Lễ khai giảng năm học mới
bảo đảm yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (quy mô và hình
thức phù hợp; hạn chế tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập trung đông
học sinh). Chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học phù hợp với diễn biến
của dịch bệnh Covid-19.
- Ngành Y tế rà soát các điều kiện về thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực
y tế để chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung trong khả năng của địa phương.
Rà soát các phương án đảm bảo cho 5 tình huống phát sinh dịch Covid-19 trên địa
bàn. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kích hoạt, quản lý, vận hành các khu cách ly
tập trung và phương án tổ chức Bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân
Covid-19.
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- Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về chi ngân sách trong điều kiện
dịch Covid-19. Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát các nhiệm vụ chi không cần
thiết, kinh phí dôi dư từ việc không tổ chức các hoạt động (do dịch Covid-19) để
điều chỉnh, bổ sung cho các nhiệm vụ thiết yếu, cấp bách phòng, chống dịch.
7. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Chỉ đạo các cơ quan khối tuyên truyền rà soát lại hệ thống văn bản, kế hoạch
để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay; 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; tích cực sử dụng công
cụ mạng xã hội để tuyên truyền. Ban Chỉ đạo 35 huyện tăng cường hoạt động, định
hướng dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc
gây hoang mang, lo lắng cho người dân.
8. Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện
ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm
tình hình địa bàn được phân công phụ trách. Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những
vi phạm, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch ở cơ sở. Thường xuyên báo cáo,
tổng hợp những khó khăn, bất cập, đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền
giải quyết.
Đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính
trị xã hội từ huyện đến cơ sở và từng người dân trên địa bàn đã đoàn kết càng đoàn
kết hơn nữa, đã thống nhất càng thống nhất cao hơn nữa, nỗ lực vượt qua khó khăn,
thách thức để thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa chiến thắng đại dịch Covid19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo./.
Nơi nhận:
BÍ THƯ HUYỆN ỦY
- Như kính gửi,
kiêm
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy,
- Chuyên viên TH,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

Nguyễn Duy Hòa

