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Về việc tăng cường công tác phòng, chống  

dịch Covid-19 trong tình hình mới 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hoà Vang, ngày 11 tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi:     - Hội đồng Nhân dân huyện, 

- Ủy ban Nhân dân huyện, 

  - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, 

- Mặt trận và các đoàn thể huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

 

 Thực hiện Công văn số 4048-CV/TU ngày 09-3-2020 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới, đồng thời những ý kiến thảo luận tại buổi làm việc ngày 10-3-2020 giữa 

Thường trực Huyện ủy với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Bí 

thư Đảng ủy các xã, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: 

 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các phòng, ban, ngành 

đoàn thể chính trị-xã hội huyện phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân, nhất là ý 

thức tự giác tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục quán triệt 

trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

trong thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, thành 

phố, Huyện ủy và UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

đặc biệt là tại các cơ sở cách ly, nơi có người nghi nhiễm bệnh thường trú, lưu trú, 

học tập, sinh hoạt... để người dân hiểu, đồng thuận và có kiến thức trong việc bảo 

vệ sức khỏe của mỗi người dân và cộng đồng; hết sức bình tĩnh ứng phó với mọi 

tình huống; không hoang mang, lo sợ khi các cơ quan chức năng triển khai biện 

pháp phòng, chống dịch. 

- Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ 

chức thành viên cần huy động lực lượng, vận động nhân dân ủng hộ và tích cực 

tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại gia đình, cộng đồng dân cư.  

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng các kịch bản tuyên truyền, chỉ đạo 

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện 

chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và phối hợp với các cơ quan chức 

năng liên quan tập trung chỉ đạo, định hướng báo chí, Đài Truyền thanh các xã 

tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin 

đầy đủ, chính xác, kịp thời, tạo tâm lý an tâm, tin tưởng cho người dân; quản lý và 

kiểm duyệt chặt chẽ mức độ, thời lượng công tác truyền thông, không gây hoang 
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mang trong dư luận xã hội. Việc tuyên truyền phải gắn với kết quả, việc làm cụ thể 

của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, ngăn chặn, phòng ngừa, điều trị 

và các biện pháp đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân. 

- Đảng ủy Công an huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa - 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, các địa phương và 

đơn vị liên quan tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; 

điều tra xử lý nghiêm các hành vi để lộ lọt thông tin bí mật nhà nước, cũng như 

tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch. 

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn 

vị và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện: 

- Sớm xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó với các tình huống về quy mô, 

đối với từng địa phương để phù hợp trong tình hình mới, nhất là xây dựng cụ thể 

phương án cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang; tuân thủ đúng quy trình 

của Bộ Y tế và chỉ đạo của Trung ương. 

- Tiếp tục rà soát, phát hiện sớm các trường hợp tiếp xúc với người dương 

tính với Covid-19, các trường hợp tiếp xúc với đối tượng nghi bị lây nhiễm, kiểm 

soát chặt chẽ, khoanh vùng và kịp thời cách ly, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc 

gần với đối tượng mắc Covid-19 theo đúng quy trình, hạn chế đến mức thấp nhất sự 

lây lan trong cộng đồng; điều trị hiệu quả đối với những người đã có kết quả dương 

tính với Covid-19. Chỉ đạo mỗi xã thành lập một đội phản ứng nhanh để thực hiện 

tốt công tác phòng, chống dịch ngay khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người đến huyện từ vùng có dịch và đi qua 

vùng có dịch, nhất là người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài đến tạm 

trú, lưu trú và làm việc trên địa bàn huyện; chủ động nắm bắt thông tin và tổ chức 

sàng lọc các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở, địa bàn khu dân 

cư, các khu nhà trọ, nhà ở công nhân, nhất là tại các cơ sở lưu trú; tuân thủ nghiêm 

các biện pháp dự phòng, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi 

lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tại nơi cư trú.  

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực (kể cả lực lượng tình 

nguyện viên, cộng tác viên...), tiếp tục hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế, 

phương tiện bảo hộ, hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... 

để ứng phó với trường hợp dịch bệnh bùng phát ở quy mô lớn hơn. 

- Chỉ đạo phun thuốc khử trùng các địa điểm người dương tính với Covid-19, 

nhà ở và các khu vực các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm đã đến.   
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- Các đơn vị, các ngành, cơ quan tham mưu, giúp việc phải chủ động phối 

hợp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân né tránh hoặc không thực hiện đúng chức trách, 

nhiệm vụ hoặc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi nâng giá, ép giá…; đồng thời biểu 

dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có sự đồng hành, tích cực 

phối hợp và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh.  

- Ban hành quy định hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch khi các cơ 

quan, đơn vị và công dân đến liên hệ công tác.  

- Xem xét bổ sung kinh phí để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

Covid-19.  

Định kỳ hằng ngày báo cáo thông tin, hằng tuần có báo cáo cụ thể gửi về 

Thường trực Huyện ủy [qua Văn phòng Huyện ủy] biết, theo dõi và chỉ đạo. 

3. Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo sớm thông qua các nguồn lực từ ngân 

sách để thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các lực lượng thực hiện nhiệm 

vụ phòng, chống dịch, các đối tượng được cách ly và đầu tư trang thiết bị phục vụ 

công tác phòng, chống dịch đảm bảo đáp ứng kịp thời trong các tình huống xảy ra. 

4. Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy Công an huyện tăng cường công tác 

phối hợp trong công tác cách ly; kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm không chấp hành quy định về cách ly; chỉ đạo toàn 

lực lượng chuẩn bị, tập huấn các phương án ứng phó với các tình huống khi dịch 

bệnh lan rộng, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn. 

5. Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, người đứng đầu các cấp ủy 

đảng tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, cùng với các biện 

pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; người đứng đầu 

cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động toàn 

hệ thống chính trị và nhân dân tham gia; tập trung ưu tiên nguồn lực, chuẩn bị các 

phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Định kỳ hằng ngày báo cáo 

thông tin, hằng tuần có báo cáo cụ thể gửi về Thường trực Huyện ủy [qua Văn 

phòng Huyện ủy] biết, theo dõi và chỉ đạo. 

6. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 

chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; định kỳ hằng ngày báo cáo thông tin, hằng 

tuần, tháng có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và vai trò, trách nhiệm của từng 

cơ quan, đơn vị để Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 
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Nhận được Công văn này, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, 

Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện khẩn trương, nghiêm 

túc triển khai thực hiện.  

Nơi nhận:                                  
- Như kính gửi,   

- Ban Thường vụ Thành ủy [để báo cáo], 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy [để báo cáo], 

- Văn phòng Thành ủy [để báo cáo], 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- Lưu VPHU. 
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