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CHỈ THỊ
Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch Covid-19 gắn với hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2021
----Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến khó
lường đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân số cao, đông công nhân lao
động tại các Khu, cụm công nghiệp như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc
Giang... Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn lây lan rất nhanh, diễn biến phức tạp tại
nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Ở tỉnh Bình Dương, từ cuối tháng 4/2021 tình
hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến rất phức tạp với số ca dương tính ngoài cộng
đồng cao nhất từ trước đến nay, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ và đời sống Nhân dân. Do đó, công tác phòng, chống và khống chế
dịch bệnh Covid - 19 gắn với hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra trong
năm 2021 là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay.
Để thực hiện nghiêm túc Kết luận 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính
trị về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 gắn với các nhiệm vụ
chính trị năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ủy đảng, chính quyền,
Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và lực lượng vũ trang trong tỉnh tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Cả hệ thống chính trị trong tỉnh xem nhiệm vụ phòng, chống, khống chế
dịch bệnh Covid - 19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay cần phải tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp theo
chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các bộ, ngành Trung ương và của
tỉnh; ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian và công sức quyết tâm khống chế dịch bệnh
Covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm điều kiện tiếp
tục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức
phong phú, đa dạng đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân và công nhân lao động
để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch
bệnh Covid - 19. Toàn Đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang trong tỉnh tuyệt đối
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không được chủ quan, lơ là, phải tích cực tham gia vào công tác phòng, chống
dịch, đặc biệt là triệt để triển khai ứng dụng công nghệ số (sử dụng ứng dụng
Bluezone và khai báo y tế điện tử) để giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an
sinh xã hội; thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về tình hình dịch bệnh theo
nguyên tắc vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ
nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương về phòng, chống dịch bệnh
vừa chủ động, tích cực bảo vệ nền sản xuất - thương mại và đời sống Nhân dân.
3. Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid - 19; xác định công tác
phòng, chống dịch tại các Khu, cụm công nghiệp và đối tượng công nhân lao động
là ưu tiên hàng đầu, tranh thủ từng giờ, từng phút, triển khai nhanh chóng, thần tốc,
quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại các địa bàn
có các ca nhiễm Covid-19 ở cộng đồng, địa bàn có nhiều các khu nhà trọ cho công
nhân lao động; phối hợp chặt chẽ, liên thông, nhịp nhàng giữa các lực lượng, địa
phương, đơn vị, thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách, nhưng hết sức cân nhắc
khi quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, tránh gây hoang
mang tâm lý và xáo trộn sinh hoạt của người dân. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức tiêm
phòng Covid - 19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời
chế độ, chính sách, đảm bảo an toàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các lực
lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất là các lực lượng tuyến đầu, trực tiếp; kịp
thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác phòng, chống dịch.
4. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, kịch bản phòng, chống, ứng phó
với dịch bệnh theo từng cấp độ, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh
theo phương châm bốn tại chỗ; có các phương án chi tiết, khoa học, thực tiễn, đảm
bảo tính chủ động ở cấp độ, yêu cầu cao hơn để ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi
tình huống có thể xảy ra. Đặc biệt, là tình huống vừa phòng, chống dịch lan rộng
tại các Khu, cụm công nghiệp nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho công tác sản xuất
của doanh nghiệp. Xây dựng phương án sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
thuốc, vật tư, nhân lực; chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã
chiến ngoài những địa điểm đã chuẩn bị từ trước để sẵn sàng đáp ứng trong trường
hợp cần thiết. Chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo,
chỉ đạo và các khâu tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch. Kiên quyết xử
lý nghiêm đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, 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, các
trường hợp đưa tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận xã hội.
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5. Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh bảo
đảm kinh phí và các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng,
chống, khống chế dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ các chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế tại buổi làm việc ngày 27/6/2021 tiến
hành rà soát đánh giá khách quan, toàn diện công tác phòng, chống dịch và tác
động, ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các ngành, các lĩnh vực, các chỉ tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh để có giải pháp chấn chỉnh và tháo gỡ khó khăn trong
công tác phòng chống dịch, trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo
chương trình, kế hoạch trong năm 2021; kịp thời xây dựng phương án điều chỉnh
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để bảo đảm
hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Nhanh chóng triển khai hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
mua vắc xin phòng dịch Covid - 19 (Thông báo số 111-TB/TU ngày 24/6/2021);
trường hợp cần thiết, nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương
ban hành một số cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù phù hợp với tình hình thực
tế của tỉnh ứng phó với tác động tiêu cực của dịch bệnh.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận,
quản lý, phân phối và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp
của người dân và doanh nghiệp trong phòng chống dịch Covid - 19.
6. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Tỉnh đến cơ sở có
trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội
viên và nhân dân về dịch bệnh Covid - 19; động viên đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác
phòng, chống, khống chế dịch bệnh, triệt để thực hiện chủ trương cài đặt ứng dụng
công nghệ số của tỉnh; tăng cường giám sát công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ
phòng, chống dịch ở từng cấp; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật.. phục vụ công tác
phòng, chống dịch bệnh, cũng như hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn trong đợt
dịch bệnh này.
7. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh tăng cường bám sát địa bàn, ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; tập
trung nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị;
chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
nêu trên đối với lĩnh vực, địa bàn phụ trách.
Thường trực cấp ủy các huyện, thị, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh
ủy phân công từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành
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Đảng bộ theo dõi, kiểm tra chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại địa bàn phụ
trách; chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về công tác phòng,
chống dịch Covid- 19 gắn với kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra
trong năm 2021 của địa phương, đơn vị được giao phụ trách. Kịp thời báo cáo
những vấn đề phát sinh với cấp có thẩm quyền để thống nhất chỉ đạo giải quyết.
Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các chi bộ đảng và đảng viên.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
- Các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Lưu VPTU, Kh.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Tỉnh ủy Bình
Dương
28.06.2021
1 6 : 3 1 : 1 0
+07:00

Võ Văn Minh

