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THÔNG BÁO 
Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về công tác phòng, chống dịch bệnh; các phương án phòng,  

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

----- 

 

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 05 tháng 5 năm 2021, sau khi 

nghe Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác phòng, chống 

dịch bệnh; các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới và ý 

kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và 

kết luận như sau:  

1. Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn 

được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, chủ động, kịp thời của cả hệ thống chính trị 

trong tỉnh, nhiều biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả đã được triển 

khai; đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy 

nhiên, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, xuất hiện 

nhiều tình huống xấu và khó lường tại một số địa phương trong cả nước. Trước 

tình hình trên, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục 

tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống 

dịch; kêu gọi người dân chủ động, tự giác cách ly, khai báo y tế trong trường 

hợp đến và về từ vùng có dịch và các trường hợp nhập cảnh trái phép, các 

trường hợp nghi ngờ tiếp xúc với người bệnh; hạn chế các sự kiện, hoạt động 

tập trung đông người không cần thiết; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 

nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, gây mất ổn định trong sinh 

hoạt và sản xuất của người dân. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các 

đồng chí thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng phương án, kế hoạch 

thật cụ thể, chi tiết đáp ứng với từng cấp độ bệnh (về con người, trang thiết bị, 

vật tư y tế, nguồn kinh phí, cơ sở cách ly tập trung, thành lập các chốt, trạm 

kiểm soát dịch bệnh, khả năng xét nghiệm, phương án tiêm vắc xin...) để chủ 

động khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.  

3. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực 

thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội cấp tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản 
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chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phòng, chống Covid-19 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc; tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong mọi tình huống. 

4. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tăng cường chỉ đạo, 

kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong thời gian diễn 

ra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, 

thực hiện. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc  

  và các đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các đồng chí Ủy viên  

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các huyện ủy, thành ủy,  

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Ban Chỉ đạo phòng,  

  chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, 

- Phòng Tổng hợp (Tg), 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Quốc Việt 
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