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CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19
để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
----Thời gian qua, trước nhiều khó khăn, thách thức của địa bàn có nguy cơ cao
về dịch bệnh Covid-19 xâm nhập và lây lan, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Trung ương, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, sự
đồng tình, tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân
đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng,
chống dịch và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngăn chặn, kiểm soát được nhiều ổ
dịch và các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch
Covid-19 vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, theo dự báo của Tổ chức Y tế thế
giới và các nhà khoa học dịch Covid-19 có thể kéo dài đến năm 2022 và xuất hiện
các chủng mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến khó lường.
Để đạt được mục tiêu cả tỉnh thành “vùng xanh”, chuyển hướng phòng,
chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), đồng thời khôi phục và phát
triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh
ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã
hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt,
linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành
liên quan để ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới với mục tiêu đảm bảo an
toàn, hiệu quả, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước
hết, đưa các hoạt động từng bước về trạng thái bình thường mới, phục hồi kinh tế
và an sinh xã hội.
Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện, thành ủy và đảng ủy, Bí thư các
huyện, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm
trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; phát
huy tính chủ động, chỉ đạo tập trung và phân công trách nhiệm cụ thể trong việc
xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh
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hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo hướng dẫn của Trung ương và của
Tỉnh. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả một số biện pháp phòng, chống
dịch cụ thể như sau:
a) Tiếp tục sẵn sàng đáp ứng các cấp độ dịch theo các phương án “4 tại
chỗ” (dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men,
phòng hộ tại chỗ; nhân lực tại chỗ; chỉ huy tại chỗ); huy động, bổ sung các nguồn
lực cho công tác phòng, chống dịch để đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu cho từng
cấp độ dịch bệnh.
b) Phấn đấu tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng theo
tiêu chí của Bộ Y tế, hướng tới bao phủ vắc xin bảo vệ cho toàn dân; ưu tiên cho
lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, các
đối tượng chưa tiêm theo Nghị quyết 21/NQ-CP, phụ nữ có thai trên 13 tuần.
c) Thực hiện xét nghiệm kiểm soát dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung
ương đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, chủ động phát
hiện, tách nguồn lây và triển khai xử lý có hiệu quả các biện pháp phòng, chống
dịch; xét nghiệm tầm soát tất cả các trường hợp trong khu vực trọng điểm nguy cơ
cao, các trường hợp nghi ngờ; khuyến khích doanh nghiệp, người dân tự tổ chức
xét nghiệm tầm soát Covid-19 định kỳ theo hướng dẫn của ngành y tế và được sự
giám sát của chính quyền địa phương.
d) Thường xuyên tiến hành đánh giá cấp độ dịch và thực hiện nghiêm các
biện pháp hành chính, biện pháp y tế, … theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19”; thần tốc xét nghiệm, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm,
chuyển cấp độ dịch xuống mức thấp trong thời gian nhanh nhất.
đ) Tổ chức thực hiện đồng bộ quy trình xử lý các trường hợp nghi ngờ,
trường hợp xác định mắc Covid-19 trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh,
khu công nghiệp, … đảm bảo an toàn, hiệu quả, sớm ổn định trong trạng thái bình
thường mới; đảm bảo 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có oxy y tế và 100% các
huyện, thành phố có thiết lập Trạm Y tế lưu động và Tổ chăm sóc người nhiễm
Covid-19 tại cộng đồng; huy động các nguồn lực để chăm sóc y tế cho người mắc
Covid-19 tại cộng đồng.
e) Tiếp tục thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3
tầng; chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo sẵn sàng 50 đến 100 giường hồi sức cấp
cứu (ICU) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tăng cường các nguồn lực cho công tác xét
nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR ở các cấp độ; chuẩn bị đảm bảo các
điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng chủ động, kịp thời với
tình huống cấp độ dịch cao nhất.
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g) Triển khai có hiệu quả các giải pháp công nghệ hỗ trợ trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống quản lý lưu trú, khai báo y tế, tiêm phòng
vắc xin; thiết lập và ứng trực thường xuyên đường dây nóng từ tỉnh, đến cơ sở để
tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân; khuyến khích người dân cài đặt và sử
dụng ứng dụng PC-Covid trên điện thoại thông minh để được cấp thẻ Covid tự
động (gồm thẻ xanh Covid, thẻ vàng Covid).
h) Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo lưu
thông, cung ứng hàng hóa hàng hóa và các hoạt động sản xuất kinh doanh.
i) Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về cấp độ dịch của các
địa phương trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn người dân cập nhật thường xuyên trên các
kênh thông tin (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của
tỉnh và các sở, ngành, địa phương; Đài truyền thanh huyện, xã, phường, thị trấn) để
theo dõi, nắm bắt được tình hình, kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh ở địa bàn cần
đến, để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế qua lại giữa các
vùng đang có cấp độ dịch khác nhau; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải
thích, thuyết phục, hướng dẫn, để người dân chia sẻ và tự giác tuân thủ các biện
pháp phòng, chống dịch; 100% thôn, khu phố có Tổ giám sát cộng đồng được củng
cố tổ chức và tăng cường trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là kiểm tra
nắm chắc tình hình và nhắc nhở, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa
thích ứng an toàn trong cộng đồng.
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện có lộ trình chặt chẽ, an toàn (trong tháng 10,
sau tháng 10 và sau đó); đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch
và sản xuất kinh doanh, với phương châm “An toàn mới sản xuất và sản xuất thì
phải an toàn” theo nguyên tắc trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, đơn vị sản
xuất, kinh doanh tự xây dựng phương án kinh doanh phù hợp đặc thù của đơn vị và
chịu trách nhiệm về các yêu cầu an toàn phòng chống dịch; hạn chế đóng cửa toàn
nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhưng phải an toàn phòng, chống dịch; khắc
phục khó khăn, sớm khôi phục và phát triển kinh tế, trọng tâm là:
a) Căn cứ tình hình thực tiễn quyết định cấp độ dịch và các biện pháp áp
dụng tương ứng; chỉ đạo việc đáp ứng các chỉ số, đánh giá mức độ đáp ứng theo
phạm vi thôn/khu phố, xã/phường/thị trấn; chỉ đạo áp dụng các biện pháp theo
hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và bổ sung các
biện pháp phù hợp theo yêu cầu phòng, chống dịch của từng địa bàn. Trường hợp
áp dụng các biện pháp ở cấp độ dịch cao hơn hoặc thấp hơn gây ảnh hưởng toàn
tỉnh thì phải báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo Quốc
gia để xem xét chỉ đạo. Có kế hoạch cập nhật các cấp độ dịch, thay đổi các biện
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pháp áp dụng thì phải thông báo trước lên cổng thông tin điện tử của tỉnh và thông
báo cho các cơ quan thông tin đại chúng để nhân dân và các tổ chức biết, thực hiện
và tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đến cấp cơ sở.
b) Rà soát, bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phù hợp, đẩy nhanh
tiến độ tiêm vắc-xin cho người lao động để tăng độ bao phủ vắc-xin, đáp ứng yêu
cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp điều kiện, bảo đảm an toàn
phòng, chống dịch trong tình hình mới.
c) Các Sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát việc bảo đảm an toàn
phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đồng
hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên nguyên tắc khó khăn, vướng mắc ở cấp
nào, địa phương nào thì cấp đó, địa phương đó phải chủ động, kịp thời tháo gỡ,
giải quyết; tập trung triển khai ngay các biện pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, ách
tắc với phương châm “sớm nhất - hiệu quả nhất” nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác
động tiêu cực đối với doanh nghiệp và người dân.
d) Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó
khăn về tài chính cho doanh nghiệp, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động,
người sử dụng lao động, gia hạn thuế, tiền thuê đất, cơ cấu lại nợ vay, miễn, giảm
lãi vay theo các Nghị quyết, quy định của Chính phủ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời,
đúng đối tượng.
đ) Có biện pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa, không để đứt gãy sản xuất,
các chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, dệt, may mặc, chế biến
nhân điều, tôm xuất khẩu. Thông báo kịp thời các quy định trong ngành giao thông,
tạo điều kiện cho các chủ phương tiện vận tải chủ động, bảo đảm phòng, chống dịch,
vận chuyển hàng hóa, cung ứng vật tư nông nghiệp thiết yếu đầy đủ theo nhu cầu của
nông dân và cho các vùng sản xuất nông sản chủ lực trong tỉnh.
e) Chủ động rà soát, nắm tình hình sản xuất nông sản, thủy sản trong tỉnh để
cung cấp danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh nhóm ngành hàng nông sản, thủy sản
cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ; tổ chức kết nối cung cầu các mặt hàng nông sản; tăng
cường xúc tiến thương mại, chào bán sản phẩm nông sản, thủy sản trên các sàn thương
mại điện tử; hướng dẫn người dân bán hàng qua các kênh tiêu thụ điện tử; chủ động
liên hệ, vận động xúc tiến, mời gọi tại các chợ đầu mối toàn quốc, các đối tác tiêu
thụ lớn, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp chế biến
nông sản thực phẩm đến tỉnh khảo sát, liên kết, ký hợp đồng tiêu thụ các mặt hàng
nông sản.
g) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng dịch
Covid- 19 tại các vùng sản xuất các mặt hàng nông sản tập trung, các doanh
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nghiệp, thương nhân thu mua tiêu thụ và phương tiện vận chuyển nông sản. Xây
dựng phương án phòng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phương án phòng tránh
bão lũ thích ứng trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19.
h) Nghiên cứu có giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thu
hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, các cơ sở
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản; chủ động xây dựng phương án hỗ trợ
giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về, góp phần
đảm bảo an sinh cho người lao động và trật tự an toàn, xã hội.
4. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân
các cấp tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách
liên quan đến phòng, chống dịch; các hoạt động ổn định đời sống, kinh tế xã hội
kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành các giải pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội có cơ chế,
chính sách hiệu quả trong phòng, chống dịch, nhất là những kiến nghị liên quan
trực tiếp địa phương.
5. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
các cấp tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, đoàn viên, hội viên, người có uy
tín trong cộng đồng dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động,
nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội
viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau
vượt qua khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh; có giải pháp huy động các nguồn lực
trong xã hội để thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng
khó khăn, yếu thế.
6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công
tác thông tin, tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định
hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất cao trong các hoạt động thích ứng an toàn
phòng, chống dịch Covid-19 để phát triển kinh tế, xã hội. Kiên quyết đấu tranh,
phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, xấu độc, gây tâm lý hoang mang trong
Nhân dân và tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh.
7. Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cấp ủy
đảng chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi lãnh đạo, quản lý; qua đó xử
lý nghiêm trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu để xảy ra các vi phạm
làm phát sinh và lây lan dịch trong cộng đồng do nguyên nhân chủ quan, lơi lỏng,
thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, quản lý phòng, chống dịch. Ủy ban
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Kiểm tra Tỉnh ủy đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện kiểm tra, giám sát
của cấp ủy các cấp về công tác phòng, chống dịch.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu bổ sung hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất
lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện nhiệm vụ năm 2021 gắn với công
tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh, cấp ủy viên các cấp thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn được
phân công phụ trách để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc, đề xuất bổ sung kịp thời các chủ trương, biện pháp phù hợp với diễn
biến tình hình dịch trên địa bàn.
- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân
dân và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương quán triệt, cụ thể
hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Kịp thời động viên, khen thưởng và đề xuất khen
thưởng đối với các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng tạo, thành tích xuất sắc, tiêu
biểu trong công các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch và phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban đảng
Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo, kịp
thời đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ, đảng viên và tuyên truyền
rộng rãi trong Nhân dân.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
(để b/c)
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Đức Thanh

