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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Công điện
của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường thực hiện phòng, chống dịch
Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ
Quốc khánh 02/9

Kính gửi:

- Trưởng Công an thành phố;
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố;
- Trưởng Phòng Y tế thành phố;
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan,
đơn vị trên địa bàn;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 558/UBND-VP6 ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ
nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy
trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Phòng Y tế thành phố, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND các phường, xã và Nhân dân với tinh
thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc,
có hiệu quả các nội dung sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã, nhất là lãnh đạo
UBND các phường, xã tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung đã được quy định
tại Công điện số 1099/CĐTTg ngày 22/8/2021, Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày
23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1484/UBND-VP6 ngày
25/8/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải
pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ; xác định mỗi người dân là trung
tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, xã, phường là “pháo đài”, người dân là
“chiến sỹ” trong phòng, chống dịch; phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến
lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chịu trách nhiệm về
công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống dịch trên
địa bàn, lĩnh vực quản lý.
- Thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và phường, xã cần hoạt động theo quy
chế quy định, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tự giác, tự chủ, tự chịu trách
nhiệm trước Nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai hiệu quả các
nhiệm vụ được giao, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện dần, không
nóng vội, không cầu toàn. Phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì
hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

- Tổ chức trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch để
kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm về quy định phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.
- Khi dịch bệnh bùng phát, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo tinh
thần “ai ở đâu ở đó”, đặc biệt cách ly triệt để, chặt chẽ, nghiêm ngặt các nguồn lây,
các ổ dịch; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, các
hoạt động tại khu vực công cộng, các cơ sở vui chơi giải trí, địa điểm du lịch, địa
điểm tâm linh; không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ
nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.
- Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, tuyệt đối không để đứt gãy
chuỗi cung ứng an sinh, lưu ý hỗ trợ người thiếu lương thực, thực phẩm (người bị
đứt bữa), người yếu thế, những người “lang thang, cơ nhỡ”.
2. Phòng Y tế thành phố
- Tham mưu UBND thành phố kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19
thành phố theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo phù hợp với
tình hình dịch bệnh của thành phố.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường công tác
thông tin, tuyên truyền, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chính xác; Thông tin
đến người dân tinh thần “vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất”; tổ chức tiêm
vắc xin miễn phí, khoa học, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại
vắc xin, ưu tiên tiêm chủng cho các đối tượng cần thiết theo hướng dẫn của Bộ Y
tế và tình hình thực tế trên địa bàn.
3. Trung tâm Y tế thành phố
- Tổ chức xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để nhanh chóng phát hiện, tách
nguồn lây (F0) ra khỏi gia đình, cộng đồng; rút ngắn chu kỳ xét nghiệm bao phủ và
trả kết quả; ngăn chặn, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng nông thôn nơi
có hạ tầng y tế còn yếu kém;
- Tiến hành phân loại, quản lý chăm sóc, thu dung, điều trị ca bệnh ngay
(nếu có) tại đơn vị; phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, không để quá
tải y tế ở tuyến trên; kết hợp Đông y và Tây y, áp dụng các phương pháp cổ truyền
với hiện đại trong điều trị;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin đến người
dân tinh thần “vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất”; tổ chức tiêm vắc xin
miễn phí, khoa học, an toàn, kịp thời, hiệu quả, không phân biệt các loại vắc xin,
ưu tiên tiêm chủng cho các đối tượng cần thiết theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tình
hình thực tế tại địa phương.
4. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố
Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội để
người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh;
tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện cách ly tập trung trong
phòng, chống dịch; chủ động phương án đảm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã
hội trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng
chi viện, hỗ trợ cho các phường, xã trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch.

5. Phòng Kinh tế thành phố
- Bảo đảm thông suốt các chuỗi cung ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ; hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện duy trì, phát triển sản xuất, không để đứt
gãy chuỗi cung ứng sản xuất, nhất là những doanh nghiệp có điều kiện và tự
nguyện tổ chức sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên phải đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch nghiêm ngặt theo quy định.
6. Phòng Quản lý đô thị thành phố
Đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trên địa
bàn; áp dụng các biện pháp công nghệ quản lý, quy định quản lý đi lại tại các địa
phương.
7. Phòng Văn hóa và thông tin thành phố
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng,
chống dịch, đời sống tinh thần cho người dân. Cần truyền thông đúng về quy mô
dịch bệnh và dự báo thiệt hại không thể tránh khỏi trước khi nó xảy ra để kỳ vọng
đúng cho những gì sắp tới và chuẩn bị tâm thế, giải pháp phù hợp.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thanh thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan
tổ chức chương trình hướng dẫn người dân phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp;
thực hiện tuyên truyền các nội dung về truyền thống văn hóa, lịch sử, văn học nghệ
thuật tốt đẹp của dân tộc để nâng cao tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc và
niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch.
8. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức đoàn
thể chính trị - xã hội, hiệp hội, hội đồng hương, các tổ chức tôn giáo...cần vận
động, thuyết phục và kêu gọi người dân kiên trì hưởng ứng “ai ở đâu ở đó”, không
ra khỏi nhà để thực hiện phòng, chống dịch; có các biện pháp tuyên truyền phù
hợp, hiệu quả để người dân hiểu công tác phòng, chống dịch là trách nhiệm, nghĩa
vụ và quyền lợi của mỗi người dân, tự giác bảo vệ cho bản thân, cho gia đình, góp
phần bảo vệ cho cộng đồng; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp
đỡ lẫn nhau khi khó khăn.
9. UBND các phường, xã
- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm tính thống nhất, kịp
thời, chính xác. Phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống truyền thông, nhất là mạng
lưới thông tin cơ sở.
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh và của thành phố, đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa
phương; thành lập Sở Chỉ huy các phường, xã do đồng chí Chủ tịch UBND
phường, xã làm Chỉ huy trưởng, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng,
có quy chế làm việc, báo cáo cấp trên trực tiếp hàng ngày; tổ chức trực 24/24 giờ
để kịp thời tiếp nhận, xử lý mọi thông tin nhất là đối với người dân.
- Kịp thời sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, bổ sung các biện pháp phù hợp trong
thực tiễn để triển khai công tác phòng, chống dịch; biểu dương, khen thưởng và
nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay; phê bình, kiểm điểm, xử lý
những tổ chức, cá nhân chưa làm tốt hoặc vi phạm.

- Kêu gọi người dân tham gia triển khai tích cực, hiệu quả công tác phòng,
chống dịch tại địa phương, thực hiện nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội (nếu có);
chuẩn bị, cung cấp kịp thời các gói an sinh xã hội nhất là tại các nơi đang thực hiện
giãn cách xã hội, đối với người thiếu lương thực, thực phẩm (đứt bữa), người “lang
thang, cơ nhỡ”;
- Bảo đảm tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn; bảo đảm người dân
tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, nhiều nhất có thể;
- Phối hợp Trung Tâm Y tế chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã tổ chức xét
nghiệm thần tốc và rút ngắn chu kỳ xét nghiệm, tiêm vắc xin ngay tại xã, phường;
- Kiểm soát tốt việc di chuyển của người dân; tăng cường vận động, thuyết
phục người dân để người dân thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch, tự bảo vệ
sức khỏe bản thân; tổ chức tốt Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng; có các kịch
bản phòng, chống dịch tại địa bàn cao hơn, sớm hơn theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh
và của thành phố
Giao Phòng Y tế thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện
báo cáo kịp thời UBND thành phố theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
(để b/c)
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, YT.
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