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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 09 tháng 3 năm 2020

Tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc
và đoàn thể thành phố.
----Thực hiện Điện mật của Thường trực Ban Bí thư “Về tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới” và trước tình hình
diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây,
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện
nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ
Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của các cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị các cấp và nhân dân
thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với quyết tâm
chính trị cao nhất; thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm
của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng,
quyết tâm kiểm soát, không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, bùng phát trên địa bàn
thành phố.
Đồng chí Bí thư quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy bám sát
sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch Covid-19,
tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
quyết liệt, thiết thực, hiệu quả; phát huy mạnh mẽ phương châm 04 tại chỗ;
chủ động ứng phó trong mọi tình huống có thể xảy ra; đồng thời, chịu trách nhiệm
trước Ban Thường vụ Thành ủy đối với những trường hợp chủ quan, lơ là,
thiếu quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn,
lĩnh vực phụ trách.
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2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân
thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phát hiện sớm, khoanh vùng,
cách ly, điều trị, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng
nhiễm bệnh, kịp thời, ngăn chặn và không để lây nhiễm trong cộng đồng dân cư;
tăng cường kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình, quy định đối với các trường hợp
nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ và các tuyến
đường bộ, đường thủy, đặc biệt là những trường hợp từ vùng, khu vực xảy ra
dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn,
khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trong công tác sàng lọc, kiểm tra y tế,
cách ly…; đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị,
vật tư y tế,… để ứng phó có hiệu quả với trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát
trên địa bàn thành phố.
- Phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ,
nâng cao sức khỏe của mình và của cộng đồng.
- Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế cơ sở, cách ly y tế
tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng,
cách ly tại nơi làm việc, nơi cư trú. Nêu cao vai trò của các đơn vị quân đội,
công an, chính quyền cơ sở trong việc cách ly; kiểm soát chặt chẽ người được
cách ly và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định.
- Xây dựng các kịch bản về phòng, chống dịch một cách chủ động,
cụ thể để ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát ở quy mô lớn
trên địa bàn, các kịch bản phải cụ thể.
- Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách,
nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
3- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến đến cơ sở, nâng cao nhận thức và trách nhiệm
của các tầng lớp nhân dân thành phố đối với công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là Luật số 03/2007/QH12
ngày 21/11/2007 của Quốc hội “Phòng, chống bệnh truyền nhiễm” và các quy định
pháp luật khác có liên quan.
4- Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông,
các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí
trên địa bàn thành phố tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình và công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời,
đúng quy định; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm
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sai trái, thù địch; phối hợp xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với
các hành vi vi phạm về thông tin, truyền thông, nhất là việc truyền tải,
phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng
tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo thành phố
và các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật
tình hình, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo,
chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Bí thư Trung ương (để báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
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