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CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
 dịch bệnh Covid-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2021

-----

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong
huyện đã rất nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và đã đạt
được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức
tạp, có nguy cơ lan rộng. Đến ngày 09/5/2021, trên địa bàn huyện đã có 04 ca
dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút gây ra tại xã Minh Hòa,
Yên Bình; trên 500 trường hợp F1, F2 tại một số xã, thị trấn. Đây là những
trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở huyện Hữu Lũng, có nguy cơ lây lan
nhanh trên  diện  rộng;  tình  hình rất  cấp  bách,  nguy cơ F1 trong cộng đồng
chuyển thành F0, hình thành ổ dịch mới là rất cao nếu như không được nhanh
chóng kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

Để ngăn và dập được dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian ngắn
nhất; nhanh chóng kiểm soát tốt tình hình, tuyệt đối không để dịch bệnh bùng
phát, lây lan trên diện rộng, kéo dài; giảm thiểu thiệt hại về kinh tế - xã hội, ổn
định đời sống nhân dân; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống
dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức thành công, an toàn cuộc
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026; phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế không để xảy ra đợt dịch tiếp
theo, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các phòng, ban,
ngành huyện thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách sau:

1. Cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở xác định nhiệm vụ phòng,
chống dịch Covid–19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện
nay; nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới với yêu cầu cao trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm “thần tốc, đồng bộ, toàn
dân, toàn diện, hiệu quả”.

 Tập trung, quyết liệt hành động, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt,
triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, biện pháp
của Trung ương, của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020, số 16-
CT/TTg, ngày 31/3/2020, số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải bám sát chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc tình
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hình, kịp thời triển khai các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và kiểm soát có hiệu
quả dịch bệnh; ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian và công sức cho nhiệm vụ quan
trọng này, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Đề
cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương trong
việc triển khai kịp thời, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhiệm vụ phòng, chống dịch
bệnh và phát triển kinh tế – xã hội, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải tiếp tục cải tiến mạnh mẽ hơn nữa
phương thức làm việc phù hợp tình hình mới đảm bảo tiến độ, chất lượng, không
để đình trệ công việc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm của người
đứng đầu trong xử lý công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo
quy định của pháp luật.  Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông
người, trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phòng, chống
dịch Covid–19 với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh nhằm
thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện để có
giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhất
là các chỉ tiêu chậm tiến độ, nhiệm vụ khó; kịp thời đề ra các giải pháp khả thi,
đảm bảo hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát toàn bộ những công dân tiếp
xúc với các trường hợp F1, F2 và trở về địa phương tại nơi có dịch. Tăng cường
công tác tuyên truyền, định hướng để người dân hiểu rõ về dịch bệnh; vận động
người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang về dịch bệnh; đồng thời tự nâng
cao ý thức bảo vệ mình, người thân và cộng đồng, chủ động thực hiện tốt các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường thời lượng, số lượng tin, bài
phát trên hệ thống loa phát thanh, cổng thông tin điện tử của huyện để thông tin kịp
thời, chính xác đến người dân về tình hình dịch bệnh.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan chức năng tập trung nguồn
lực, kịp thời hỗ trợ các địa phương có dịch nhanh chóng dập dịch; chủ động có
phương án, kịch bản để xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh bùng phát.

Chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực cách ly tập trung các trường hợp F1,
nhất là những nơi bên ngoài các cơ sở y tế và đơn vị lực lượng vũ trang cần tổ
chức cho lực lượng quân sự, công an, y tế, chính quyền cơ sở trực tiếp tham gia
kiểm soát hỗ trợ, giám sát nghiêm minh, quản lý chặt chẽ (kể cả bằng thiết bị giám
sát) bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại các cơ sở cách ly, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo, hình thành ổ dịch,
lây lan ra bên ngoài.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện và các xã, thị
trấn: Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid–19, thực hiện nghiêm chỉ
đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện tranh thủ từng giờ, từng phút triển khai
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nhanh chóng, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
trên địa bàn; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, liên thông, nhịp nhàng giữa các lực
lượng, địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cấp bách truy vết
nhanh, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để; mở rộng phạm vi, đối tượng xét
nghiệm sàng lọc, tuyệt đối không để xảy ra việc để lọt, sót đối tượng làm lây
nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện quản lý tốt các đối tượng F1 tại các khu cách ly
tập trung, đảm bảo an toàn không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan ra
cộng đồng. Đồng thời, tăng cường việc giám sát, quản lý nghiêm việc tự cách ly
của các đối tượng F2 theo thời gian quy định. 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, kịch bản phòng, chống ứng phó
với dịch bệnh theo từng cấp độ, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh
theo phương châm bốn tại chỗ; khẩn trương thành lập tổ Covid-19 cộng đồng tại
những nơi chưa thành lập và chỉ đạo phát huy vai trò của các tổ Covid-19 cộng
đồng trong công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng,
chống dịch bệnh. Lập các phương án chi tiết, kỹ lưỡng, khoa học, thực tiễn, đảm
bảo tính chủ động ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cao hơn để ứng phó kịp thời, hiệu quả
với mọi tình huống có thể xảy ra. Xây dựng phương án sẵn sàng về cơ sở vật chất,
trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực; chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung,
bệnh viện dã chiến để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp cần thiết. Chấn chỉnh,
khắc phục ngay những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và các khâu tổ chức thực
hiện công tác phòng, chống dịch.

Từng xã chủ động, bám sát thực tế, áp dụng các biện pháp phòng, chống
dịch đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Kiên quyết xử lý
nghiêm đối với các trường hợp lơ là,  thiếu trách nhiệm, vi  phạm quy định về
phòng, chống dịch, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp cố tình
vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, nêu cao tinh thần, trách nhiệm
và đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất là các lực
lượng tuyến đầu, trực tiếp; kịp thời động viên, khích lệ, khen thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời cung cấp thông
tin chính xác góp phần ổn định tư tưởng nhân dân đồng thời kiên quyết xử lý
nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư
luận.

4. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm,
thực hiện tốt việc rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
trên địa bàn:

 Đối với các xã đã phát hiện F0, F1 ngoài cộng đồng: Phải huy động sức
mạnh tổng hợp theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” cùng với sự hỗ trợ của
tuyến trên tập trung mọi nỗ lực, quyết liệt đẩy nhanh tối đa tốc độ truy vết trên diện
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rộng, lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch, điều trị tích cực theo phương
châm: xét nghiệm phải nhanh nhất, truy vết phải thần tốc và triệt để, để sót F1 là có
thể thành ổ dịch. Để chậm giờ nào, ngày nào là nguy cơ F1 có thể thành F0; truy
vết được ca F1 nào thì phải cách ly, lấy mẫu ngay, xét nghiệm và trả kết quả nhanh
nhất trong ngày; nguyên tắc khi lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng nhưng phải ưu
tiên làm trước, dứt điểm các trường hợp F1. Nếu có kết quả dương tính phải thông
báo ngay, công khai, rộng rãi và tiếp tục truy vết, cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu
xét nghiệm... Bảo đảm truy vết khoa học, không được bỏ sót các “mốc dịch tễ” (là
các địa điểm, sự kiện, thời điểm mà F0 đã đến trong vòng từ 3-21 ngày trước khi
khởi phát bệnh) từ đó truy vết ra từng người tiếp xúc và đặc biệt lưu ý không được
bỏ sót bất kỳ F1 nào.

Đối với các xã, thị trấn chưa phát hiện ca F0 trên địa bàn: Phải triển khai
đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không
được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Khi phát hiện có ca F0, Chủ tịch UBND cấp
xã chủ động, khẩn trương, nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh
vùng, tiêu độc, khử trùng, cách ly y tế; báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện về quyết
định áp dụng các biện pháp phong tỏa, khoanh vùng phù hợp và chính xác nhất,
nhằm mục đích vừa chống dịch, vừa đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế.
Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc
biệt tại các trường học, khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.
Yêu cầu mọi người dân phải thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang,
hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra
việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm của các
tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương
tiện thông tin đại chúng.

 5.  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức
thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

  Tiếp tục triển khai các bước trong công tác bầu cử theo đúng quy định của
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; giao Ủy ban Bầu cử
các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử
tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định và bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống
dịch.

Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là việc chuẩn bị
cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa
điểm tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và tại các điểm bỏ phiếu; chủ động xử lý
các vướng mắc, phát sinh, đảm bảo tốt nhất các điều kiện cần thiết phục vụ cho
công tác bầu cử.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy: Bám sát địa bàn, ngành,
lĩnh vực được phân công phụ trách; tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo,
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đôn đốc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn được phân công theo
dõi, phụ trách; đồng thời, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, đơn vị phụ trách.
Kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện
ủy để thống nhất chỉ đạo, giải quyết.

7. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng,
ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện và Bí
thư các Đảng ủy, chi ủy cơ sở: Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tiếp
tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ chính trị
năm 2021 được giao. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả
công tác phòng, chống dịch và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan,
đơn vị, địa phương trong tình hình hiện nay.

Chủ động rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch từ đó
điều chỉnh linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng
thời, rà soát, bổ sung những nhiệm vụ cấp bách, phát sinh vào chương trình, kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ
đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn
kết, thống nhất ý chí và hành động, bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, chung sức, đồng
lòng, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc
phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quyết tâm hoàn thành thắng
lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021 đã đề ra.

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy Lạng Sơn,         Báo cáo
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- TT HĐND, UBND huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- BCĐ phòng, chống dịch Covid–19 của huyện,
- Các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ
chức chính trị – xã hội huyện,
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn,
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông,
- Cổng thông tin điện tử huyện (để thông báo),
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

   Phan Hồng Tiến    
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