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          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số 361-CV/TU          Lạng Sơn, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

 
Kính gửi: - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, 

- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, 
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Mặt trận Tổ quốc, và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

 
 

 Thực hiện Thông báo số 10-TB/VPTW, ngày 24/8/2021 của Văn phòng 

Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch 

bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; Công điện 

số 1102/CĐ-TTg, ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - 

xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau: 

 1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 

13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

2. Đánh giá tổng thể việc thực hiện chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch 

trong thời gian qua, phát huy những kết quả đạt được, phân tích thẳng thắn, rút 

kinh nghiệm sâu sắc những mặt chưa làm được, hoàn thiện các phương án, kịch 

bản phòng, chống dịch phù hợp với tình hình hiện nay, ngăn chặn không để dịch 

lan rộng. 

 3. Tập trung nguồn lực chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng cho Nhân dân, 

ưu tiên công tác khám chữa bệnh, nhất là bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất lây 

nhiễm chéo; sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho an sinh xã hội. 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là, thay thế kịp 

thời các cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch. 

4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh: Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm, 

quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo công điện số 1102/CĐ-

TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.  
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5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo tập trung làm tốt hơn nữa 

công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch trong tình hình mới, biểu dương, khích 

lệ, động viên, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hiệu quả của tổ 

chức và cá nhân; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch, 

các thông tin xấu độc, sai sự thật, gây tác động tiêu cực. Phát huy vai trò của toàn 

bộ hệ thống truyền thông, nhất là mạng lưới thông tin cơ sở.   

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục 

kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy sức mạnh khối 

đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực công tác phòng chống dịch. 

7. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh ngoài việc tham gia 

phòng, chống dịch hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, cấp ủy, 

chính quyền địa phương có các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, 

bất ngờ, kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để thông tin 

không đúng sự thật, xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng tới an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch. 

8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thành phố 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch và việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng ở địa phương mình phụ trách, kịp thời 

báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những việc phát sinh. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 
 
 
 
 

  Hoàng Văn Nghiệm  
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