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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
----- 

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã 

được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cả hệ thống chính trị và toàn thể 

Nhân dân triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, 

an ninh trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch có mặt còn hạn chế, 

nhất là tuyến cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa 

toàn diện, trách nhiệm chưa rõ ràng, có nơi còn bị động, lúng túng trong ứng phó 

với diễn biến dịch bệnh; hoạt động của nhiều tổ phòng, chống dịch COVID-19 ở 

cộng đồng (gọi tắt là Tổ COVID cộng đồng) hiệu quả còn thấp; cơ sở vật chất, 

kinh phí, nguồn nhân lực phòng, chống dịch còn hạn chế so với yêu cầu; một bộ 

phận người dân còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, nên nguy cơ 

bùng phát, lây lan trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Trong khi đó, hiện nay tình hình dịch 

COVID-19 trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là các tỉnh, 

thành phố phía Nam; đợt dịch lần thứ 4 bùng phát có quy mô lớn, mức độ lây lan 

nhanh nhất từ trước đến nay. 

Để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục 

ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh, đặt ra yêu cầu 

cấp bách trong thời gian tới phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, chăm lo đời sống, sức 

khỏe của Nhân dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung khắc phục những hạn chế 

nêu trên, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần tập trung cao nhất cho công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ 

quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19, các ban, bộ, ngành Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và đặc biệt 

là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống đại dịch 

COVID-19; xác định ưu tiên bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân là nhiệm vụ 



2 

 

quan trọng trước hết, trên hết. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 

chức chính trị-xã hội và toàn thể Nhân dân chủ động phòng, chống dịch. 

2. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện các 

nguyên tắc phòng, chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập 

dịch và làm tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong. Tuyệt đối không 

được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng không hoang mang, mất ổn định khi 

dịch xảy ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải có sự thống nhất, tập trung; các sở, 

ban, ngành, địa phương thường xuyên trao đổi thông tin để thống nhất các biện 

pháp phòng, chống dịch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, đẩy mạnh 

phân cấp, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch; linh hoạt, sáng tạo 

tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; phát huy cao độ tinh 

thần tự lực, tự cường, phương châm “4 tại chỗ”, huy động cả hệ thống chính trị và 

toàn xã hội tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, chung sức, đồng lòng 

trong công tác phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn kịp thời nguồn lây nhiễm từ bên 

ngoài, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa dịch lây lan bên trong. 

3. Phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng đối tượng”; xác định Tổ COVID cộng đồng là “vũ khí chiến lược” trong 

phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, cơ sở; đồng thời huy động tối đa sự 

tham gia của lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, dân phòng, các đoàn viên, hội 

viên, nhất là đoàn viên thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh… để vừa phát huy 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vừa giảm tải cho lực lượng chính 

quy, lực lượng tuyến đầu trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Nắm chắc người đến 

và về từ các địa phương, nhất là các địa phương đang có dịch để quản lý chặt chẽ, 

kịp thời theo quy định. 

4. Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thường xuyên theo dõi sát sao, chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của cấp 

trên, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách truy vết nhanh, khoanh 

vùng, dập dịch triệt để, không để sót đối tượng làm lây nhiễm ra cộng đồng; căn cứ 

vào tình hình thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm về các biện pháp, phòng 

chống dịch trong phạm vi, địa bàn và đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý; tăng 

cường trách nhiệm tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với nêu cao trách 

nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. 

5. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là những người có 

công, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã 

hội; khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19; tiếp tục rà soát, đề xuất tỉnh ban hành bổ sung các 

chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch và người dân, nhất là 
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các đối tượng khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau”; tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. Xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu và 

các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để xảy ra dịch bệnh tại địa bàn, đơn vị do lỗi chủ 

quan, lơ là, không quyết liệt, không thực hiện đúng, đủ nội dung chỉ đạo và hướng dẫn 

của cấp trên.  

6. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, trực tiếp là đồng chí Bí thư Ban 
cán sự đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo:  

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát sao diễn biến hằng ngày của dịch 
bệnh và sự chỉ đạo của cấp trên; đánh giá đúng nguy cơ cụ thể của từng huyện, 
thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, khu vực dân cư của các địa 
bàn trong tỉnh theo các cấp độ để quyết định các biện pháp phòng, chống dịch sát 
với thực tế, phù hợp với từng địa bàn theo từng thời điểm, không để bị động, bất 
ngờ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý triệt để thông tin 
khai báo y tế các trường hợp đi và đến Lạng Sơn để kiểm soát tình hình dịch bệnh. 

- Rà soát, bổ sung và triển khai có hiệu quả các kế hoạch, kịch bản ứng phó, 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bảo đảm chủ động, đầy đủ các điều 
kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và nhân lực trong mọi tình huống, 
không để thiếu và chậm thực hiện xét nghiệm, điều trị bệnh; chuẩn bị các khu cách ly 
phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trong tình hình hiện nay; tăng cường tầm 
soát, xét nghiệm sàng lọc những trường hợp thuộc khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; 
tập trung tối đa cho công tác phòng, chống dịch ở khu vực cửa khẩu và những địa bàn 
có dịch bệnh diễn biến phức tạp.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch, đặc biệt tại khu vực cửa khẩu, các cơ sở y tế, các khu cách ly, cơ sở sản xuất, 
chợ, siêu thị…; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về 
phòng, chống dịch, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp cố tình 
vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch và công 
khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.  

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, chỉ đạo khẩn trương tổ chức tiêm 
chủng vắc xin phòng dịch COVID-19 kịp thời cho các đối tượng theo quy định, 
bảo đảm thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất chiến lược tiêm vắc xin. Đồng thời 
tăng cường huy động sự đóng góp, ủng hộ kinh phí của các tổ chức, cá nhân cho 
công tác phòng, chống dịch của tỉnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù 
hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, 
kinh doanh, bảo đảm an s inh xã hội, chăm lo đời sống người dân; cung cấp đẩy đủ 
hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân; kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách và 
bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất là các lực 
lượng tuyến đầu, trực tiếp.  
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7. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Cục 

Hải quan và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, trọng tâm là 5 huyện biên 

giới, chỉ đạo chủ động sẵn sàng lực lượng, phối hợp với các cơ quan tham gia công 

tác phòng, chống dịch; siết chặt quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu 

trên toàn tuyến biên giới; kiểm soát chặt chẽ các chốt ra - vào cửa khẩu, đường 

mòn, lối mở; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp nhiễm COVID-19 xâm nhập 

vào cửa khẩu (cả bên ngoài và bên trong). Tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ biên 

giới và nội địa vững chắc để đối phó với rủi ro dịch bệnh lây nhiễm từ bên ngoài 

và trong nước, đề cao cảnh giác, phòng ngừa nghiêm ngặt; tăng cường tuần tra, 

kiểm soát phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; 

tham gia hỗ trợ công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch…  

 Lực lượng vũ trang 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. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch.  

8. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố tập trung chỉ 

đạo sát sao, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính 

trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, 

sáng tạo; khi xảy ra dịch bệnh phải tập trung chỉ đạo khẩn trương truy vết nhanh, 

khoanh vùng gọn, cách ly ngay các trường hợp nghi nhiễm và dập dịch triệt để, sớm 

ổn định tình hình và tâm lý cho Nhân dân; bảo đảm hoạt động phòng, chống dịch 

khẩn trương, kịp thời, hiệu quả, thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho 

Nhân dân trên địa bàn. Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý. 

9. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục 

phát huy hiệu quả của Tổ Thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh. Cập nhật, tổng hợp nhanh các nguồn thông tin, dư luận xã hội, phân tích 

thông tin, dữ liệu liên quan đến ca bệnh và các đối tượng có liên quan, kịp thời báo 

cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để có biện pháp ứng 

phó, xử lý kịp thời. Nắm bắt, tổng hợp và đề xuất cơ chế giám sát, quản lý, cách ly 

những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch. Nắm tình hình và chỉ đạo nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các Tổ COVID cộng đồng tại khu dân cư. 
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10. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ 

đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên 

truyền định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, 

tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch. 

11. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách 

theo dõi địa bàn thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm chắc tình hình, cùng với địa 

phương chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống 

dịch; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung cần 

lãnh đạo, chỉ đạo.  

12. Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cấp ủy các địa phương đẩy mạnh 

công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và 

Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện chức năng 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt 

chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng thực hiện vận động, tiếp nhận, phân bổ 

nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch bảo đảm công khai, minh bạch, góp 

phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân tộc trong phòng, chống dịch bệnh. 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ, đảng viên, Nhân dân và công khai 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
 
 

Nơi nhận:  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, 
- Thường trực HĐND tỉnh, 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 
- Các sở, ban, ngành tỉnh, 
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- UBND các huyện, thành phố, 
- CVP, PCVP Tỉnh ủy, 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 

 
 
 

Nguyễn Quốc Đoàn 
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