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V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra

KHẨN

Kính gửi: - BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy.

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW, ngày 29-01-2020 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng "về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút
corona gây ra", Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:
1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28-01-2020 của
Thủ tướng Chính phủ "về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng
mới của virus corona gây ra". Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh để trực
tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; xử lý kịp thời những ổ dịch phát
sinh trên địa bàn tỉnh (nếu có).
- Chỉ đạo các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử
lý các ổ dịch; tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan
chuyên môn nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh, khống chế sự lây lan ra diện
rộng. Trường hợp cần thiết thì tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các
lễ hội, hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch.
- Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cơ số thuốc để
phục vụ công tác dự phòng, cách ly, điều trị bệnh và dụng cụ phòng hộ cho Nhân
dân; đảm bảo kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương
châm tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; các cơ sở y tế phải kịp thời tiếp
nhận, điều trị sớm người bệnh, không để xảy ra trường hợp tử vong do bệnh viêm
đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn
vị tuyến dưới trong việc xử lý, cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trên tinh thần
phải bảo đảm tính mạng người bệnh.
- Định kỳ hằng tuần (trước 14 giờ 30 ngày thứ năm) tổng hợp tình hình, kết
quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo Thường trực
Tỉnh ủy (bằng văn bản và qua thư điện tử phongtonghop.vptukt@gmail.com) biết,
chỉ đạo.
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2. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội
tỉnh tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Nhân dân về tính
chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh để thực hiện đồng bộ các
giải pháp phòng, chống; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong
việc dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên định hướng các cơ quan thông tin
đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra, tác hại của dịch bệnh đối với
sức khỏe và tính mạng của con người nhằm nâng cao ý thức, phát huy tinh thần
trách nhiệm của người dân trong việc phòng, chống dịch. Đấu tranh, xử lý nghiêm
tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh
hưởng đến đời sống Nhân dân.
4. Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo toàn diện và huy động toàn
bộ hệ thống chính trị của địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả công tác
phòng, chống dịch; bảo đảm kinh phí, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch
bệnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn này và chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 186/UBND-KGVX, ngày 20-01-2020 "về việc
phòng, chống dịch bệnh cúm corona mới tại Trung Quốc"; định kỳ hằng tuần
(trước 10 giờ 30 ngày thứ năm) báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống dịch
bệnh trên địa bàn về Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp chung, đồng thời gửi về
Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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