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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

Số 2816-CV/TU 
 

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra 

 

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2020  

Kính gửi: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực 

   thuộc Tỉnh ủy, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

 hội cấp tỉnh. 

 

 

Để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra theo các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, 

Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2815-CV/TU, ngày 30/01/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:  

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo 

- Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt 

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona, trên toàn địa bàn tỉnh; trong đó, lưu ý khẩn trương xây dựng phương 

án, biện pháp cụ thể, hiệu quả để triển khai phòng, chống dịch bệnh tại Trung 

tâm Hành chính tập trung tỉnh.  

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch 

chi tiết để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật 

chất cho việc dự phòng, cách ly, điều trị, các trang thiết bị, thuốc men y tế, trang 

bị phòng hộ cho nhân dân; bảo đảm đủ kinh phí, nhân lực và các điều kiện cần 

thiết cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ (Dự phòng, 

cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng 

hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ). 

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh  

Chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án phòng, chống theo từng cấp 

độ lây lan dịch bệnh, đối với từng địa bàn, khu vực dân cư khác nhau; tuân thủ 

và thực hiện triệt để các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan 

chuyên môn; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, 
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đảng viên và nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh, trong đó đề cao việc tự phòng ngừa của người dân trong việc bảo vệ sức 

khỏe của mình và cộng đồng, đặc biệt là có biện pháp tự bảo vệ bản thân khi đi 

lại, tiếp xúc ở những chỗ đông người và khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ 

nhiễm bệnh phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để tư vấn, khám, điều trị kịp thời. 

 3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo dõi thường xuyên tình hình triển khai thực hiện; kịp thời tổng 

hợp kết quả báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy để có chỉ đạo. 

 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên,   

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  

- Lưu VPTU, Tầm (g+pdf). 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
Nguyễn Hoàng Thao 
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