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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG 

* 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bình Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

Số 2863-CV/TU 

V/v phòng, chống dịch bệnh Covid -19 
trong tình hình mới 

 

 

 

 

Kính gửi: - Các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh,  

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, đến nay đã 

xảy ra tại 114 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 125.544 người nhiễm và chưa có dấu 

hiệu dừng lại; Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố đây là đại dịch 

toàn cầu. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống 

chính trị, nước ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, trong suốt 22 ngày không có 

ca nhiễm mới. Tuy nhiên, Việt Nam vừa mới ghi nhận thêm ca nhiễm mới vào ngày  

06/3/2020 và sau 7 ngày đã phát hiện thêm 28 người nhiễm bệnh (đưa tổng số người 

nhiễm bệnh lên 44 người, trong đó đã điều trị khỏi hoàn toàn 16 người). Mặc dù 

Bình Dương chưa có người bị nhiễm bệnh, nhưng là địa bàn có nguy cơ bị lây lan 

dịch bệnh rất cao. 

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, đòi hỏi phải có các giải pháp kịp thời, phù 

hợp ở mức độ cao hơn, toàn diện hơn, quyết liệt hơn, sẵn sàng và chủ động ngăn 

chặn, ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính 

mạng của người dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 

1. Cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cấp ủy, tổ chức 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở 

tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính 

phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Điện chỉ đạo của Thường 

trực Ban Bí thư, ngày 07/3/2020, Thông báo số 89/TB-VPCP, ngày 10/3/2020 của 

Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch, luôn tuân thủ sự 

chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

của tỉnh; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm 5 nguyên 

tắc về công tác phòng, chống dịch Covid-19; hết sức bình tĩnh ứng phó mọi tình 

huống; quản lý chặt chẽ mức độ, liều lượng công tác truyền thông; phát động toàn 

dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân; 

tham gia công tác phòng, chống dịch một cách tích cực, hiệu quả, tránh đưa thông 

tin phiến diện, thiếu chính xác, gây hoang mang lo lắng cho người dân. 
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2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ 

đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn 

diện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó tập trung chú trọng: 

- Phải tiếp tục chủ động và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ 

quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước để kiểm soát chặt chẽ người 

đến từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam bằng cả 03 con đường: hàng không, 

đường bộ, đường thủy và di chuyển về Bình Dương; tổ chức sàng lọc các đối tượng 

có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời.  

- Phải có nhiều biện pháp hơn nữa để chủ động phát hiện sớm, nhanh, khoanh 

vùng, cách ly, điều trị, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với người 

mắc Covid – 19; hạn chế lây lan trong cộng đồng. 

- Thực hiện nghiêm việc cách ly và chuẩn bị sẵn sàng phương án cách ly trên 

diện rộng đối với những người đến và đi qua các vùng có dịch. Đặc biệt chú ý việc 

cách ly phải đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế, không để lây chéo; đồng thời, 

đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt tại nơi cách ly để người dân yên tâm 

thực hiện cách ly theo quy định. 

- Đảm bảo tối đa các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y 

tế,…để đáp ứng với các cấp độ khác nhau của dịch bệnh, kể cả khi dịch bùng phát 

với quy mô lớn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không 

thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục hoàn thiện các kịch bản phòng, chống dịch Covid – 19 phù hợp với 

diễn biến mới của dịch bệnh. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc khai báo và kiểm tra y tế theo 

Công văn số 1119/BYT-DP, ngày 06/3/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện áp dụng 

khai báo y tế đối với Covid-19. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, học tập, 

khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh; khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng 

các dịch vụ công trực tuyến. 

- Quản lý chặt chẽ và khuyến cáo các rủi ro đối với hoạt động du lịch; kiểm tra, 

phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài 

qua đường du lịch; tạm hoãn các đoàn đi công tác nước ngoài; khuyến cáo người 

dân không ra nước ngoài trong thời gian này, nhất là các vùng có dịch. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi tình hình, nắm bắt kịp thời các chủ 

trương của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phối hợp các cơ quan, 

đơn vị, địa phương để tham mưu chung cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định về thời 

gian đi học của học sinh và sinh viên trên địa bàn đúng quy định, phù hợp với tình 

hình dịch bệnh và bảo đảm an toàn; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sử dụng các 

phương tiện thông tin, truyền thông, các phần mềm phù hợp và tổ chức cho học sinh, 

sinh viên học tập trực tuyến trong thời gian không đến trường. 

3. Bí thư các huyện, thị, thành ủy, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức 

đảng tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, 
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bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh, huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia; tập trung ưu tiên 

nguồn lực, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện, phương án để sẵn sàng ứng phó với dịch 

bệnh một cách chủ động và đạt hiệu quả cao nhất.  

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ tỉnh 

đến cơ sở, đặc biệt là tại cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục 

phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ, nâng cao sức 

khỏe của mình và cộng đồng. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo các 

cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống 

dịch bệnh, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng. 

6. Công an tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan và chính quyền các cấp 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 phòng, chống dịch. Đồng thời, phối 

hợp với cơ quan chức năng để truy tìm hết các trường hợp có liên quan đến dịch 

bệnh Covid – 19. 

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện văn bàn 

này và thường xuyên tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Thường trực, Ban thường 

vụ Tỉnh ủy. 

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu 

quả cao nhất, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, cơ quan, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và đoàn thể các cấp trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến nhân 

dân và các tổ chức phải nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối 

không được dấu thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid - 19, mọi trường hợp do 

thiếu ý thức, trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng để xảy ra lây lan dịch bệnh 

sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.  
 

 

Nơi nhận:                                                                 
- Như trên,   

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  

- Lưu VPTU, Tầm (g+pdf). 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 
Nguyễn Hoàng Thao 
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