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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bắc Hà, ngày 27 tháng 8 năm 2021

Số 711 - CV/HU
V/v triển khai thực hiện các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi: - Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
- Các Ban xây dựng đảng Huyện uỷ,
- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc,
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện,
- Đảng uỷ các xã, thị trấn.
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở thành
phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh phía Nam. Tại
Lào Cai, từ ngày 14/6 đến ngày 24/8/2021 đã ghi nhận 94 trường hợp dương tính
với SARS-CoV-2. Đối với huyện Bắc Hà tính đến hết ngày 26/8/2021 đã thực hiện
cách ly y tế tổng số 730 người, số đã hoàn thành cách ly 657 người, hiện nay cách
ly tại huyện là 22 người (là các bệnh nhân F0 điều trị khỏi chuyển từ Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Lào Cai về). Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của người dân,
nhanh chóng đưa cuộc sống xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, Thường trực
Huyện ủy 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 tập trung
thực hiện một số nội dung sau:
1. Phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung Thông báo số 10TB/VPTW, ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương đảng thông báo kết luận
của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch; Kết luận số 07- KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ
Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch
Covid-19; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí,
chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch
Covid-19; Công điện số 1070/TTg-KGVX, ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tập trung chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Công điện số 1102/CĐ-TTg, ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc và các chỉ đạo,
hướng dẫn về công tác phòng chống dịch của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến
toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn toàn huyện.
- Xác định công tác phòng, chống dịch Covid - 19 là nhiệm vụ cấp bách trước
mắt và lâu dài; tuyệt đối không được tự mãn với những kết quả phòng, chống dịch đã
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đạt được, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phải luôn sẵn sàng cho mọi tình
huống dịch có thể xảy ra. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ
là, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống
dịch.
- 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, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát
huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức tôn
giáo, các tổ chức khác và cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân trong
công tác phòng, chống dịch; vận động, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch và hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 trên địa bàn tỉnh trên tinh thần “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm
nhất”, không chờ đợi lựa chọn vắc xin.
2. UBND huyện chỉ đạo
- Đánh giá tổng thể việc thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống
dịch trong thời gian qua, phát huy những kết quả đã đạt được, phân tích thẳng thắn,
rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt chưa làm được; dự báo tốt tình hình dịch để có
các phương án, kịch bản phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế trên địa
bàn huyện.
- Tập trung nguồn lực chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng cho Nhân dân, ưu
tiên cho công tác khám, chữa bệnh, nhất là các bệnh nhân đang thực hiện cách ly
tại huyện; sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho an sinh xã hội, bảo đảm cung ứng
kịp thời nhu yếu phẩm, lương thực thiết yếu và các hỗ trợ cần thiết cho người dân
khi thực hiện cách ly, giãn cách bảo đảm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Tổ
chức tốt việc bảo quản, mai táng các trường hợp tử vong (nếu có) phù hợp với
phong tục tập quán.
- Bảo đảm công tác chuyên môn, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe,
hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung. Chuẩn bị sẵn
sàng các điều kiện kích hoạt, quản lý, vận hành các khu cách ly tập trung. Không
để xảy ra hiện tượng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, cơ sở điều trị và không
để lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.
- Khẩn trương thành lập Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, trong đó Chủ tịch
UBND huyện là Chỉ huy trưởng. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/8/2021.
- Tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc tiếp nhận các nguồn vắc xin từ
tuyến tỉnh để tiêm cho người dân. Khi có vắc xin về phải chỉ đạo tổ chức tiêm
nhanh chóng, an toàn, hiệu quả tăng diện bao phủ để bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho
người dân.
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- Sẵn sàng phương án, kịch bản đáp ứng với tình huống phải thực hiện giãn
cách xã hội; bảo đảm lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân
nhất là người già, trẻ em, nhóm người yếu thế… trong trường hợp phải giãn cách
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trên địa
bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương để
xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là
hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch, phục vụ đời sống Nhân dân và
nguyên vật liệu sản xuất...
- Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty, doanh nghiệp
chỉ cho hoạt động ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất,
sản xuất phải an toàn”. Xây dựng kế hoạch, chủ động gặp gỡ, tiếp nhận, xử lý, tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thường xuyên, thực chất và toàn
diện.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới bảo đảm yêu cầu
nghiêm ngặt về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học sáng tạo, linh hoạt,
sẵn sàng chuyển trạng thái để thích ứng và giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch
bệnh Covid-19; tổ chức khai giảng năm học mới với quy mô và hình thức phù hợp;
hạn chế tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập trung đông học sinh.
- 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.
- Siết chặt các quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch
y tế liên ngành trên địa bàn toàn huyện, kiểm soát chặt chẽ tất cả người và các
phương tiện di chuyển qua chốt đặc biệt là người từ vùng dịch trở về địa phương
để đưa đi cách ly theo quy định. Tuyệt đối không để cán bộ, chiến sỹ, nhân viên
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch bị lây nhiễm dịch bệnh.
- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống dịch
xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn, an ninh trên không
gian mạng.
- Các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, thành lập Tổ phòng chống dịch
Covid-19 do thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, tổ triển
khai công tác phòng chống, dịch Covid-19 tại đơn vị mình quản lý. Tiếp tục đẩy
mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Covid-19 tại các thôn, bản, tổ
dân phố với phương châm linh hoạt, chủ động theo tình hình thực tế.
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- Khẩn trương tham mưu Huyện ủy phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Kế
hoạch, hoạt động, kiểm tra của Ban Chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc và phân công
nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện.
3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Tập trung chỉ đạo các cơ quan khối tuyên
truyền, báo chí thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước và trên địa
bàn tỉnh, huyện; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để người dân không chủ
quan, lơ là, hoang mang lo lắng trong phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền phương châm “5k + vắc xin”.
4. Ban Dân vận Huyện ủy, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
chính trị - xã hội: Tiếp tục phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân trong việc
chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát huy vai trò, trách nhiệm
của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng
đồng.
5. Đảng uỷ các xã, thị trấn
- Khẩn trương chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19,
thành lập Trung tâm Chỉ huy cấp xã (hoàn thành trước ngày 28/8/2021) theo
nguyên tắc: Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết
quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung,
thống nhất, xuyên suốt, dứt khoát, quyết liệt, hiệu quả; thành lập Trung tâm chỉ
huy phòng, chống dịch cấp xã do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện về các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19.
- Tiếp tục duy trì công tác rà soát, kiểm soát, nắm bắt tình hình di biến động
của người dân trên địa bàn, người đi lao động tại các địa phương khác ngoài tỉnh.
Tăng ường tuyên truyền cho các gia đình vận động con, em, người thân hiện đang
học tập, sinh sống, làm việc tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ
thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yên tâm ở lại các địa phương để đảm
bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
6. Yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nội
dung chỉ đạo trên tập trung triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân và
thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch tại cơ quan,
đơn vị mình phụ trách.
7. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo
cáo thường xuyên (hằng ngày, tuần, tháng) qua Trung tâm Y tế để tổng hợp báo
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cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện. Riêng
đối với những vấn đề phát sinh đột xuất, cần có ý kiến chỉ đạo gấp, các cơ quan,
đơn vị báo cáo ngay đến Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống
dịch Covid-19 huyện.
Nơi nhận:
T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Như kính gửi,
BÍ THƯ
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy,
- Chuyên viên TH,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

Nguyễn Duy Hoà

