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CÔNG  ĐIỆN 
Về tăng cường công tác phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện; 

       - Các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; 

       - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; 

       - Đảng ủy các xã, thị trấn; Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc; 

        - Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cơ sở. 

 

Trong những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới 

và tiềm ẩn nguy cơ lây lan tại Việt Nam. Đến 16 giờ ngày 10/03/2020, dịch bệnh 

Covid-19 đã lây lan 114 quốc gia, vùng lãnh thổ; với 114.549 ca nhiễm; 4.028 

người tử vong; Việt Nam đã công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 33. Trên địa bàn tỉnh, 

hiện chưa phát hiện ca nhiễm bệnh; riêng đối với huyện Hương Khê chưa có 

trường hợp nào bị cách ly tại bệnh viện và khu cách ly tập trung của huyện; có 218 

trường hợp đi về từ vùng có dịch đang được cách ly, theo dõi tại nhà và nơi cư trú, 

các trường hợp hiện có sức khỏe ổn định.  

Tuy vậy, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, số người từ các 

vùng có dịch về Việt Nam ngày càng gia tăng và ghi nhận thêm các trường hợp 

nhiễm bệnh mới vào những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh phải được 

chuyển qua mức độ cao hơn. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh Covid-19 

bùng phát và lây lan trên địa bàn huyện; thực hiện Công điện số 2087-CĐ/TU, 

ngày 08/03/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu 

các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19.  

Không tổ chức các lễ hội, các hoạt động tập trung đông người; giảm họp triệt 

để, nếu cần thiết tổ chức họp với thành phần gọn theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TU, 

ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công 
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tác chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp quyết liệt để phát hiện sớm các 

trường hợp có khả năng gây nhiễm, khoanh vùng, cách ly, theo dõi và kiểm soát chặt 

chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng có nguy cơ nhiễm Covid-19.  

Xây dựng phương án và sẵn sàng thực hiện khoanh vùng, dập dịch ngay tại khu 

vực có người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 với phương châm 4 tại chỗ và tinh thần 

“chống dịch như chống giặc”. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, phương 

tiện, trang thiết bị, vật tư… để ứng phó với trường hợp dịch bệnh bùng phát trên địa 

bàn huyện; chuẩn bị các phương án, tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ 

quan, đơn vị để ứng phó trong trường hợp tình hình dịch bệnh lan rộng. 

Chỉ đạo lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ du khách, 

người lao động vào Hương Khê qua các tuyến biên giới, nhất là người đến từ vùng 

dịch, tuyệt đối không để người nghi nhiễm bệnh nhập cảnh vào địa bàn. Chỉ đạo thực 

hiện nghiêm việc khai báo, kiểm tra y tế, kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Chỉ đạo phòng Giáo dục - Đào tạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường học đường; thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử 

trùng, vệ sinh trường lớp đảm bảo yêu cầu. Đề xuất phương án, thời gian học tập phù 

hợp cho học sinh, cấm việc tổ chức dạy thêm; hướng dẫn học sinh tự học tại nhà. 

Chỉ đạo tăng cường kiểm soát, nắm chắc tình hình thị trường, giá cả, cung cầu 

hàng hóa; không để tình trạng găm hàng, thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo 

cung cấp hàng hóa, nhất là các nhu yếu phẩm cho nhân dân trên địa bàn. 

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện 

nghiêm chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

3. Đảng ủy các xã, thị trấn: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương. Tập trung nguồn 

lực, chuẩn bị phương án chủ động ứng phó hiệu quả cao nhất với các diễn biến khó 

lường, phức tạp của dịch bệnh; phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

Thông báo cho các công dân trên địa bàn xã, thị trấn tự giác khai báo với cơ 

quan y tế, chính quyền địa phương nơi cư trú nếu có tiền sử đến và đi qua vùng có 

dịch; tiền sử tiếp xúc với đối tượng nhiễm dịch bệnh hoặc nghi nhiễm dịch bệnh. Phối 

hợp với các lực lượng chức năng trong quản lý hộ khẩu, nhân khẩu; người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy 

nếu để lọt người nhập cảnh từ vùng có dịch không khai báo hoặc không tự giác thực 

hiện cách ly theo yêu cầu của ngành Y tế. 

Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

các khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân 

thực hiện. 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chủ trì, phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; cung cấp thông tin đầy 

đủ, kịp thời, chính xác, đúng định hướng, không để người dân hoang mang trong công 
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tác ứng phó với dịch bệnh; thông báo cụ thể cho người dân các địa điểm khám và điều 

trị, số điện thoại thường trực chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Ban Chỉ đạo 35 huyện làm tốt công tác định hướng thông tin dư luận, phản bác trước 

những thông tin thiếu chính xác trên mạng xã hội; phối hợp tăng cường đấu tranh với 

các quan điểm sai trái, thù địch. 

5. Ban Dân vận Huyện ủy: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, 

nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống dịch bệnh. Vận động các hộ gia 

đình, người dân tự giác khai báo hoặc phát hiện và báo cáo các trường hợp về từ vùng 

có dịch với chính quyền và y tế địa phương; hạn chế các hoạt động tụ tập đông người; 

nên tổ chức việc cưới theo nếp sống mới; tổ chức việc tang đảm bảo văn minh, hạn 

chế khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện: Tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hội viên, đoàn viên các biện pháp phòng, 

chống dịch, không để người dân hoang mang, lo lắng. Tổ chức tốt phong trào tổng 

dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị. 

Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên tuyên truyền trong đoàn viên, 

thanh niên, học sinh và nhân dân tự giác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức 

khỏe cộng đồng; hạn chế tối đa các hoạt động tập thể, tập trung đông người; không 

đưa tin, bình luận, chia sẻ lên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng; 

phối hợp tổng dọn vệ sinh môi trường; chủ động tham gia các hoạt động ứng phó 

với dịch bệnh khi có yêu cầu; vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới. 

7. Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy phân công thành 

viên bám sát địa bàn phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành chuyên 

môn chỉ đạo, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh tại địa phương, cơ sở. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên 

quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện, thường xuyên báo cáo Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

Công điện này được phổ biến và quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên 

truyền rộng rãi trong Nhân dân./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Trưởng Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy  

chỉ đạo Hương Khê, 

- Thường trực Huyện ủy, 

 - TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện, 

- MTTQ và các phòng, ban, ngành,  

đoàn thể cấp huyện, 

- Các đồng chí Huyện ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 
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