
 TỈNH ỦY TIỀN GIANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  *  Tiền Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2020 

 Số 1914-CV/TU 

  Tăng cường công tác phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

 

 
Kính gửi: - Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 

- Các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, 

- Cấp ủy huyện và tương đương. 
 

Thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 07/3/2020 về tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 

các Ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; cấp ủy huyện và tương đương tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tốt các việc sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và phát huy vai trò của mỗi 

người dân về ý thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, đặc biệt 

là tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền để triển khai thực hiện đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ mức 

độ, liều lượng công tác truyền thông; Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông 

tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng. 

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành có liên quan và 

chính quyền địa phương tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch; xử lý nghiêm các hành vi tung tin, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công 

tác phòng, chống dịch. 

2. Chú trọng công tác phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly, điều trị, kiểm soát 

chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc Covid-19, hạn chế thấp nhất 

lây lan trong cộng đồng; chủ động nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc sàng lọc, xét nghiệm và 

điều trị bệnh nhân mắc bệnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang 

thiết bị, vật tư để ứng phó với trường hợp dịch bệnh lây lan ở quy mô lớn hơn.  

3. Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ người nước 

ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài, người từ vùng có dịch đến địa phương 

thăm thân nhân, du lịch, công tác; tổ chức sàng lọc những người có nguy cơ lây 

nhiễm rộng trên cộng đồng. Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ 

sở, cách ly y tế tại khu vực tập trung, cách ly tại nơi lưu trú, nơi cư trú, nơi làm 
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việc; kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm quy định.  

4. Các đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị và 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự. Trực tiếp lãnh đạo thực 

hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và tuân thủ chỉ đạo, điều hành thống 

nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV), Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh tỉnh; huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham 

gia; ưu tiên nguồn lực, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó mọi tình huống 

với phương châm 4 tại chỗ (điều trị tại chỗ; nguồn lực tại chỗ; cách ly tại chỗ; vật 

tư tại chỗ).  

5. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, các cấp ủy, chính 

quyền tạm thời không giải quyết cho tổ chức, cá nhân là lãnh đạo, cán bộ, công 

chức, viên chức đi học tập, công tác nước ngoài, tham quan du lịch; hạn chế tham 

dự lễ, hội. 

Đối với đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp, giao Ban Thường vụ cấp ủy chỉ 

đạo chặt chẽ ngành y tế giám sát, theo dõi sức khỏe của đại biểu trong thời gian đại 

hội; trường hợp phát hiện sức khỏe của đại biểu không đảm bảo dự đại hội thì báo 

cáo Ban Tổ chức Đại hội để thực hiện biện pháp chăm sóc theo quy định. 

6. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khả năng 

lây lan cao, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy huyện và tương 

đương tạm dừng tổ chức đại hội điểm chi bộ, đảng bộ cơ sở ở các địa phương, đơn 

vị và sẽ thực hiện việc tổ chức đại hội điểm khi có thông báo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục 

theo dõi chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

Covid-19; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên hướng dẫn công tác tuyên truyền 

theo chức năng, nhiệm vụ và kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Ban Tuyên giáo Trung ương. 
 

 

                   

Nơi nhận:     B  T    
- Như trên, 

- VPTW, BTGTW (HN, HCM), 

-  hó C   T   T  ,                

-  hòng Tổng hợp, 

-  ưu  ăn phòng Tỉnh ủy. 
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