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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2020

CHỈ THỊ
về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
----Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc,
toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đến nay, đã có
trên 72 vạn người nhiễm bệnh, gần 3,5 vạn người tử vong ở gần 200 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng nhanh và
có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Đối với tỉnh ta, thời gian qua, công tác
kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đã được các cấp, các ngành, các địa phương
triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt; tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hiện nay còn
diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ có thể lây lan ra nhiều nơi, gây hậu quả
nghiêm trọng.
Để góp phần cùng cả nước thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid19; hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện 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; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc
tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban,
ngành tỉnh tập trung cao độ để tiếp tục chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu
quả dịch bệnh; phải nắm chắc tình hình, dự báo diễn biến của dịch bệnh, kịp thời
đề ra các các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Quá
trình đó cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Bằng các biện pháp phù hợp, khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến, quán triệt sâu kỹ Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch
Nước đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân
cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại
dịch Covid-19.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính
trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là 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 của Thủ tướng
Chính phủ; các văn bản chỉ đạo Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan,
lơ là, không được lơi lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.
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3. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ
thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chú ý một số nội dung:
- Chỉ đạo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày từ 0 giờ ngày
01/4/2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình,
thôn, khu phố cách ly với thôn, khu phố, xã cách ly với xã, huyện cách ly với
huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo
khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân
ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực
phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh
dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp
khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp;
không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại
nơi công cộng.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử
dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết
như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài
liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở;
tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán
bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng,
chống dịch tại công sở.
- Chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc
di chuyển từ địa bàn, khu vực này, sang địa bàn, khu vực khác.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp
tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền Lời
kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước và Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin
sai sự thật, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Sở Thông tin
và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo đúng quy định của pháp luật.
5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Lời kêu gọi
của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước, Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh.
6. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ
huyện đến cơ sở khẩn trương vào cuộc, tăng cường phổ biến, tuyên truyền Lời kêu
gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước và Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ đến từng hộ gia đình ở từng thôn, khu phố; chỉ đạo
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triển khai các biện pháp giám sát, theo dõi việc cách ly tại thôn, khu phố theo đúng
quy định.
7. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn phải
thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ
tịch nước và Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ tại địa bàn phụ trách.
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và báo
cáo kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị này để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường
trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
Chỉ thị này được phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và
nhân dân./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II,
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T78,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh,
- Các sở, ban, ngành tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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