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V/v tiếp v
tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Qua nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
tỉnh và hội ý Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường
trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành liên quan ngày
06/4/2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona
gây ra (Covid-19) trên địa bàn tỉnh; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể và sự đồng lòng của đại đa số người dân, đã góp phần cho công
tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này đạt kết quả tốt.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, cũng còn một số vấn đề cần
quan tâm như: một số địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chưa chặt chẽ, quyết liệt, thiếu
kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; còn biểu hiện chủ quan, một số người dân thực hiện
chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo,... Do đó, đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề sau:
1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ
các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, khẩn trương triển khai các nội
dung như sau:
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch
Covid-19 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện phải quyết liệt hơn nữa.
Chủ động chuẩn bị triển khai thực hiện tốt gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chỉ đạo phối hợp tốt với tỉnh Kiên Giang chuẩn bị tiếp nhận các đối tượng từ
Campuchia trở về; đồng thời, quản lý theo dõi việc tiếp tục cách ly tại gia đình
đúng thời gian quy định.
Nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch tại các chốt; đảm bảo chế độ cho các đối
tượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt trên địa bàn tỉnh.
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tăng cường
kiểm tra các điểm chợ nhỏ, chợ ở vùng sâu, vùng xa.
Ngoài ra, tăng cường phòng chống cháy, nổ, khô hạn, xâm nhập mặn, đặc biệt
là các địa bàn có nguy cơ cao.
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp các địa phương rà soát, triển khai hỗ trợ đúng
các đối tượng, không để trùng, sót đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19.
Đặc biệt, giám sát chặt chẽ việc cấp phát hỗ trợ, không để xảy ra tiêu cực.
3. Cấp ủy đảng các cấp tập trung ưu tiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19; đồng thời, quan tâm chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác đại hội đảng
các cấp, trong đó cần quan tâm công tác tuyên truyền trước, trong, sau đại hội bằng
hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; các hoạt
động văn hóa, nghệ thuật phục vụ truyên truyền đại hội cần huy động tối đa nguồn
lực và cơ sở vật chất sẵn có của địa phương.
Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan và địa phương có
liên quan thực hiện nghiêm tinh thần Công văn này.
Nơi nhận:

- Như trên,
- TT Tỉnh ủy,
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh,
- Lãnh đạo VPTU,
- Lưu VPTU.KHOA-

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Người ký: Võ Thị Mỹ Trang
Email: VoThiMyTrang@TUHauGiang
Cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang
Chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Thời gian ký: 07.04.2020 08:20:05 +07:00
Võ Thị Mỹ Trang

