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Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh 

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
   Tiểu Cần, ngày 29 tháng 7 năm 2022 

 

            Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội quần chúng huyện,   

- Đảng ủy các xã, thị trấn, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, 

  

Căn cứ Công văn số 450-CV/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Trà Vinh “Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh”,Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban, 

ngành đoàn thể, hội quần chúng huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn, các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh chỉ đạo quán triệt và tổ chức 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn 

tập trung quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên người; 

không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 đang 

tái bùng phát trở lại và dịch sốt xuất huyết; luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng các 

phương án, kịch bản cụ thể; phát động các phong trào giữ gìn vệ sinh, phòng, 

chống dịch bệnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn có 

liên quan thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau: 

- Triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phòng, 

chống dịch bệnh; tổ chức các chiến dịch xử lý mầm bệnh, ổ dịch ngay từ ban đầu; 

chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường năng lực về chuyên môn trong chẩn đoán, điều 

trị, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ thuốc, 

sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn; tăng cường việc kiểm tra, giám sát và có biện pháp cụ thể 

giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng thiếu 

thuốc, thiếu hóa chất và vật tư y tế phục vụ công tác khám, điều trị bệnh và phòng, 

chống dịch bệnh; tăng cường đầu tư, bố trí ngân sách đảm bảo công tác y tế dự 

phòng, y tế cơ sở.  

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; 

đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi nhắc lại (mũi 3, 4) phòng Covid-19; tiếp tục rà 

soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát động 

chiến dịch tiêm chủng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

phải tiên phong, gương mẫu trong việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; tổ chức tổng 

kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đánh giá rút kinh nghiệm; quan tâm 
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động viên, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế, nhất là y tế cơ sở. 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, 

giáo viên và học sinh hiểu biết kiến thức, thông tin tình hình về dịch bệnh, nhất là 

bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng,... Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh tại nhà trường, bảo đảm vệ sinh môi trường, không phát sinh ổ dịch trong nhà 

trường. Đồng thời, phát động phong trào trong giáo viên, học sinh các trường học 

tích cực tham gia chiến dịch diệt mầm bệnh tại gia đình và cộng đồng theo hướng 

dẫn của ngành y tế. 

- Tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức như panô, áp phích, thông tin 

lưu động nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm rõ các biện pháp về 

phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. 

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao huyện định hướng về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, 

chống dịch Covid-19 và sốt xuất huyết; chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế 

và các phòng, ban, ngành liên quan tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân 

dân trong việc thực hiện phong trào vệ sinh phòng dịch, vệ sinh yêu nước, nâng 

cao sức khỏe Nhân dân; về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên người; kịp 

thời đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện và các hình thức tuyên truyền khác 

để truyền thông về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Chủ 

động, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy 

(qua Văn phòng Huyện ủy) vào ngày 01 hàng tháng để có ý kiến chỉ đạo và báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lãnh đạo VPHU, 

- Lưu VPHU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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