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SỐTỊ& -CV/HU
V/v phòng, chổng dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

Kính gửi : - Các đồng chí Huyện ủy viên,

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy,
- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
Thực hiện Công văn số 977-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do vi rút Cô-rô-na gây ra, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy
đảng, chính quyền, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thế chính trị - xã hội khấn
chương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Quán triệt sâu rộng và triến khai thực hiện nghiêm túc Công văn số
79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày
28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 977-CV/TU, ngày
31/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra. Đây là nhiệm vụ trọng
tâm, cấp bách nên phải huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang
và Nhân dân trong huyện cùng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh
nguy hiểm này.
Người đứng đầu cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm
về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị mình phụ trách.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch và
khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, kiểm soát, ngăn chặn dịch
bệnh, xử lý kịp thời, không để lây lan nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe của
Nhân dân trên địa bàn huyện.
2. ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch cụ thể tập trung triển
khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến
cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh. Chỉ đạo ngành Y tế phối hợp
các ngành có liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát
chặt chẽ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Bảo đảm điều kiện cần thiết như cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc
men, dụng cụ phòng hộ; dự phòng, cách ly, điều trị và kinh phí theo yêu cầu
tại chồ nhằm phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn
chế thấp nhất khả năng lây lan nếu dịch bệnh xảy ra.
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Tăng cường kiểm soát và có biện phán quản lý, giám sát đối với
phương tiện vận tải, khách du lịch, khách tạm trú và lượng người trở về địa
phương đã từng đi qua các quốc gia, các vùng có dịch bệnh và các trường
hợp có nguy cơ mắc bệnh,... để kịp thời phát hiện tiêu độc, cách ly và điều
trị.
3.
Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo làm tốt công tác truyền thông
đên từng cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về tính chất nguy hiêm và
tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh do vi rút Cô-rô-na gây ra nhằm nâng cao
nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh của người dân theo hướng dự
phòng, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.
4.
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến
cơ sở chủ động vào cuộc, tích cực phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận
thức của Nhân dân vê công tác phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò
trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc bảo vệ, nâng
cao sức khỏe của mình và cộng đồng.
5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền
thòng và cơ quan chuyên môn để tăng cường tuyên truyền, nắm dư luận xã
hội, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời giúp người dân nhận biết
dâu hiệu của bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
6. Các cơ quan chức năng tăng cường nắm tình hình, xử lý nghiêm các
tò chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh
hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
Nơi nhân:
- Như trên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.
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