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TỈNH ỦY HÀ TĨNH
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DỊCH COVID-19
*
Số 01-CV/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 12 năm 2020

Về tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, TP, thị xã,
- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh,
- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Trưởng các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo địa phương,
cơ sở,
- Các thành viên BCĐ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,
thị xã, Giám đốc (thủ trưởng) các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh khẩn trương
thực hiện các nội dung sau:
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp, ngành Y tế, các
sở, ngành và lãnh đạo các địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng
đầu, quán triệt tinh thần tập trung chống dịch ở mức độ cao nhất, tuyệt đối không
chủ quan, lơ là.
2. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện yêu cầu "5K" trong phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y
tế) theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử
khuẩn tại các khu vực cách ly, khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: Chợ,
siêu thị, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông công
cộng, đặc biệt là các cơ sở khám chữa bệnh. Các địa phương yêu cầu các cơ sở
lưu trú, trường học, cơ sở khám chữa bệnh thường xuyên tự đánh giá việc thực
hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá
trên hệ thống bản đồ chống dịch.
3. Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường
hợp nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly và quản
lý y tế sau cách ly. Đảm bảo mọi trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập
trung và thực hiện đúng quy trình, quy định, thời gian cách ly.
4. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch đã đề ra, nhất là việc đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các địa điểm có nguy cơ
cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm

trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các tổ chức, cá
nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
5. Tạm thời dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không
cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.
6. Quan tâm bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế, sẵn sàng ứng phó mọi
tình huống dịch bệnh; nâng cao năng lực khám, điều trị, khả năng truy vết, xét
nghiệm nhanh khi phát hiện người có liên quan đến các ca bệnh được công bố.
7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành y tế;
quán triệt tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh trong mọi tổ chức, cá nhân;
hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác; ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt
gây tâm lý hoang mang; phát huy vai trò của tổ liên gia, thôn, xóm, tổ dân phố
trong công tác phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ
nhau trong phòng, chống dịch bệnh.
8. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các đoàn công tác của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy theo lĩnh vực, địa bàn được phân công tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh và Công văn
này, thường xuyên báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Như trên,
- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

PHÓ BÍ THƯ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH
kiêm
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
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