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Về tăng cường công tác kiểm soát,  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hoà Vang, ngày 27 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, 

- Các phòng, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể huyện, 

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4095-CV/TU ngày 26-3-2020 của 

Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu: 

 1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị tập trung cao độ công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên 

quyết không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn huyện, trong đó: 

 1.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, thành phố và 

của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, nhất 

là Thông báo số 172-TB/TW ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị [văn bản kèm theo], 

Công văn số 79-CV/TW ngày 30-01-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ 

thị số 13/CT-TTg ngày 11-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4048-

CV/TU ngày 09-3-2020 và Công văn số 4075-CV/TU ngày 17-3-2020 của Ban 

Thường vụ Thành ủy, Công văn số 1265-CV/HU ngày 11-3-2020 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vào sáng ngày 26-3-

2020; trong đó cần đẩy nhanh và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên nguyên tắc: Bảo vệ sức khỏe nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất 

hiện nay; thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn 

lây nhiễm, nhất là từ bên ngoài huyện; phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm 

bệnh trên địa bàn huyện; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; 

khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả các trường hợp bị nhiễm bệnh. 

 1.2. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tạm hoãn việc tổ chức đại hội 

đảng đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch một cách có hiệu quả nhất. Các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục 
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lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung đại hội đảng theo tinh thần Chỉ thị số 

35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; đồng thời tập trung theo dõi tình 

hình dịch bệnh, khi dịch bệnh được kiểm soát ổn định, không còn nguy cơ lây 

nhiễm, Thường trực Huyện ủy sẽ có chỉ đạo tiếp tục công tác tổ chức đại hội đảng 

theo kế hoạch chung, trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu; thực 

hiện đúng các quy định của Đảng [nhất là Điều 11, Điều lệ Đảng] để tổ chức đại 

hội với quy mô, hình thức phù hợp, trong đó cắt giảm các thủ tục, chương trình 

không cần thiết, giảm số lượng khách mời, không mời học sinh đến chào mừng đại 

hội, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống lây nhiễm dịch bệnh theo quy định. 

 1.3. Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm cho 

cán bộ, đảng viên đến từng hộ, từng người dân về công tác phòng, chống dịch. 

Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình phòng, chống dịch; nâng cao ý thức của 

mỗi người dân để tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của 

pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, trong đó để đảm bảo 

an toàn, nhất là thời điểm hiện nay và thời gian tới, khuyến cáo người dân nên hạn 

chế tiếp xúc xã hội, ít di chuyển và hướng dẫn người dân, cán bộ, đảng viên thay 

đổi hình thức sinh hoạt, làm việc, từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức phù 

hợp khác để tránh lây nhiễm; thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời 

với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh 

Covid-19. Đảng ủy, UBND các xã phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 

công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 2. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo: 

 - Quyết định việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập 

trung trên 20 người; dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tôn giáo và vận động nhân 

dân tổ chức hiếu, hỷ, giỗ, chạp trong phạm vi gia đình; thực hiện đóng cửa toàn bộ 

các cơ sở dịch vụ như cafe, nhà hàng, cắt tóc..., trừ dịch vụ cung cấp lương thực, 

thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh; cấm tụ tập nhiều hơn 10 người 

ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi 

nhà. Thời gian thực hiện các biện pháp này từ 0 giờ, ngày 28-3-2020. 

 - Tất cả trẻ em mầm non, học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 12-4-

2020 theo ý kiến chỉ đạo của thành phố.  

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 của huyện, các xã tăng 

cường công tác theo dõi nắm bắt tình hình, rà soát thống kê người dân Hòa Vang 

đang lao động và học tập ở các nước ngoài chú ý đối với các nước Thái Lan, Lào, 

Campuchia (đã về nước, chưa về nước) nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, ngăn 
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ngừa dịch bệnh kịp thời. Vận động người dân tham gia phát hiện, báo cáo kịp thời 

chính quyền đối với những người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam cụ thể trên 

địa bàn huyện (kể cả công dân Việt Nam ở nước ngoài) từ ngày 8/3/2020 đến nay 

nhưng chưa thực hiện cách ly. 

 - Tiếp tục hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các mức 

độ, quy mô cao hơn; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

y tế, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống bùng phát và lây lan 

rộng. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang 

thiết bị, vật tư phòng, chống dịch. Động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia 

phòng, chống dịch. Các khu vực, địa phương có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh phải 

ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch. 

 - Thực hiện nghiêm túc các quy trình khám, chữa bệnh và công tác bảo hộ 

đối với y bác sỹ, nhân viên trực tiếp tham gia công tác điều trị bệnh nhân nhiễm 

Covid-19 và lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại các khu vực, địa điểm cách ly; 

thực hiện việc định kỳ xét nghiệm các nhân viên y tế ở khu vực có nguy cơ lây 

nhiễm; có biện pháp cách ly các bác sỹ, nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở chăm 

sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19; không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly, lây 

nhiễm cho cán bộ y tế và không để bệnh viện thành nơi dễ lây nhiễm. 

 - Các ngành chức năng xử lý nghiêm, kể cả áp dụng pháp luật hình sự đối 

với: những người vi phạm, không khai báo y tế, không thực hiện cách ly và các 

biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; các đối tượng thông tin sai sự 

thật gây hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh và xâm 

phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân. 

 3. Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện, Công an huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; bí thư các 

chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, người đứng đầu các cấp ủy đảng căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ 

trương nêu trên. Đặc biệt, các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm về việc thực hiện các yêu cầu nêu trên; 

người đứng đầu chịu trách nhiệm và kiểm điểm, phê bình các địa phương, đơn vị 

nếu để xảy ra vi phạm. 

 4. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy có 

trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; thường xuyên hướng dẫn và tổng hợp tình hình, 

kết quả về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, kịp thời 

báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo. 
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Nhận được Công văn này, yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện.  

Nơi nhận:                                  
- Như kính gửi,   

- Thường trực 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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