
 

 

TỈNH ỦY TRÀ VINH 

                    * 

          Số 13-CT/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trà Vinh, ngày 06 tháng 12 năm 2021 

CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19  

trong điều kiện bình thường mới 

----- 
 

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được 

tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ; các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị 

xã hội, nhân dân và doanh nghiệp trong tỉnh đã chấp hành sự chỉ đạo của Trung 

ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và đã nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; nhiều tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, quyết tâm, 

quyết liệt với trách nhiệm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhiều cá nhân 

trong Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp; các cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, lực lượng vũ trang không 

ngại khó khăn, kể cả ngày đêm, thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội phải xa gia 

đình, lo tập trung công tác phòng, chống dịch; truy vết, xét nghiệm, tiêm vắc xin 

đều phải thực hiện thần tốc, đồng thời phải túc trực tại các cơ sở điều trị, cơ sở 

cách ly và tại các chốt kiểm soát để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, chăm lo đời sống 

của người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm 

xét nghiệm, thuốc điều trị được bổ sung kịp thời, đáp ứng yêu cầu thiết yếu. Vận 

động kinh phí, thiết bị y tế, tập trung chỉ đạo thực hiện theo chương trình đã đề ra(1) 

đã góp thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch. Thực hiện kịp thời 

các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để đảm bảo an 

sinh xã hội(2). Chỉ đạo khôi phục sản xuất của các doanh nghiệp trong điều kiện 

bình thường mới(3). Tập trung đẩy nhanh tiêm vắc xin sau khi được phân bổ để sớm 

miễn dịch cộng đồng(4). Đến nay, mặc dù số ca nhiễm chưa được kéo giảm đáng 

kể, nhưng cơ bản trên địa bàn tỉnh đã kiểm soát được các ổ dịch. Những kết quả 

công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua tỉnh ta đã đạt được là công sức 

đóng góp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là 

ngành y tế, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, 

biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng trong thời gian qua. 

                                           
(1) Vận động quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh hơn 70 tỷ đồng. 
(2) Đến ngày 25/11/2021, đã phê duyệt hỗ trợ cho 292.983 đối tượng với tổng kinh phí 455,55 tỷ đồng, hỗ trợ tiền ăn 

cho số người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về địa phương trong thời gian cách ly gặp khó khăn với 

kinh phí 8,6 tỷ đồng. 
(3) Đến ngày 22/11/2021, có 66 doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động bình thường mới... 
(4) Đến ngày 05/12/2021, công dân từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 được 681.425 người, đạt 92,7%, tiêm mũi 2 được 

466.515 người, đạt 63,4%; tiêm mũi 1 cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 là 42.538 em, đạt 98,4%, mũi 2 là 41.367 

em, đạt 95,7%; tiêm mũi 1 cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 là 37.772 em, đạt 82,9%. 
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Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp, khó kiểm soát, liên tục xuất 

hiện nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, số ca tử vong tăng nhiều hơn 

trước. Một số nơi cấp ủy, chính quyền, ngành chuyên môn có biểu hiện chủ quan, 

lơ là thiếu quyết tâm, quyết liệt; bị động, lúng túng, thụ động, trách nhiệm chưa 

cao trong ứng phó với diễn biến dịch bệnh; một bộ phận người dân ý thức phòng, 

chống dịch chưa tốt, tuân thủ thông điệp 5K chưa nghiêm, nhưng công tác tuyên 

truyền, vận động kiểm tra, xử phạt chưa kịp thời; một số doanh nghiệp thực hiện 

các quy định về công tác phòng, chống dịch chưa đảm bảo; nhân lực y tế cơ sở còn 

nhiều hạn chế; công tác phối hợp quản lý, thực hiện các biện pháp truy vết, xét 

nghiệm, dập dịch chưa đồng bộ, nhiều nơi thực hiện còn chậm, chưa khoa học... 

Để tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu 

quả theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các 

văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ để kịp thời thích ứng nhanh với điều kiện 

bình thường mới, trong đó xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là cấp 

bách, trọng tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay và thường xuyên, lâu dài, bảo 

vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, quyết tâm không để 

dịch tái bùng phát. 

2. Các cấp ủy chỉ đạo sơ kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch giai đoạn 

vừa qua, rút kinh nghiệm những hạn chế và có giải pháp khắc phục để thời gian 

tiếp theo không vướng phải những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, 

nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, phối hợp chặt chẽ giữa các 

cấp, các ngành có liên quan xử lý nhanh không để chậm trong thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền kêu gọi, huy động 

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; động viên các tầng lớp nhân dân phải hành động 

có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt các quy 

định để ngăn chặn nguồn lây; phát huy vai trò tích cực của người dân và doanh 

nghiệp là trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, 

quyết tâm đẩy lùi đại dịch, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái 

bình thường mới. Rà soát các khoản chi thường xuyên, tiết kiệm tối đa các khoản 

chi khác để bổ sung nguồn lực đúng quy định nhằm mua sắm đầy đủ hơn thiết bị, 

thuốc, vật tư y tế, không để chậm trễ trong phòng, chống dịch. 
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3. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về y tế 

- Quan tâm bố trí nguồn lực cho ngành y tế, nhất là tuyến cơ sở và các lực 

lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân Covid-19; không 

được buôn lơi vì lý do lực lượng không đảm bảo hay mệt mỏi do thời gian chống 

dịch kéo dài. Tranh thủ sự hỗ trợ của lực lượng y, bác sĩ tình nguyện được Bộ Y tế 

tăng cường, huy động lực lượng cán bộ y tế kể cả y tế tư nhân tham gia phòng, 

chống dịch để chia sẻ giảm bớt gánh nặng của ngành y tế tỉnh nhà. Đẩy nhanh hơn 

nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả theo 

chỉ đạo của Bộ Y tế, của Ban Chỉ đạo tỉnh để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, 

thích ứng điều kiện bình thường mới. 

- Chỉ đạo và có biện pháp để mọi người dân thực hiện nghiêm các quy định 

phòng, chống dịch, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở thực hiện liên tục thông điệp 

5K kể cả khi đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã chữa khỏi bệnh Covid-19. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin; hướng dẫn đầy đủ và bắt buộc việc cài đặt sổ sức 

khỏe điện tử, ứng dụng PC-Covid, lắp đặt, quét mã QR code tại tất cả các nơi tập 

trung đông người; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giáo dục và xử phạt những trường 

hợp không chấp hành.  

- Kịp thời xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch lây lan. Kích hoạt mạnh mẽ 

vai trò của pháo đài chống dịch, nhất là hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, 

các Tổ Covid cộng đồng, đảng viên phụ trách cụm, hộ gia đình xung quanh nơi ở 

trong việc giám sát; quản lý những trường hợp điều trị F0 tại nhà, cách ly F1 tại 

nhà, phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 báo 

cáo ngành chuyên môn xử lý kịp thời.  

- Chỉ đạo khi phát hiện có ổ dịch phải xét nghiệm thần tốc, khoanh vùng phù 

hợp, truy vết kịp thời với tình hình dịch bệnh theo kết quả điều tra dịch tễ; chủ 

động triển khai xét nghiệm ở các khu vực có nguy cơ cao, người đi từ vùng dịch 

trở về, người có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2; tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở nhất là các trạm y tế thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch. 

- Ngành y tế kịp thời báo cáo những khó khăn, đề xuất phương hướng theo 

từng thời điểm để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang thiết bị y tế, thuốc điều trị, cấp cứu và chăm sóc người bệnh Covid-19. Trước 

mắt nâng cấp Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành bệnh viện chuyên sâu điều trị 

Covid-19, nghiên cứu phương án xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô lớn để điều 

trị F0 khi tình huống xảy ra nhiều ca nhiễm. Thành lập khoa, phòng chuyên điều trị 

Covid-19 theo phân tầng đối với các bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế cấp 

huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, củng cố 

nâng chất mọi mặt các trạm y tế xã, phường, thị trấn để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đánh giá rút kinh 
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nghiệm bước đầu việc điều trị F0 tại nhà, cách ly F1 tại nhà để thực hiện phổ biến 

rộng. Quản lý chặt chẽ và cấp phát kịp thời thuốc điều trị F0 theo đúng quy định 

của Bộ Y tế. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường 

huy động các nguồn lực hỗ trợ cho nhân dân, người lao động có hoàn cảnh khó 

khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; kiểm tra, giám sát, uốn nắn kịp thời đối với 

những nơi có phát sinh bức xúc của người dân trong thực hiện các chính sách (nếu 

có). Tăng cường phối hợp các đơn vị có nhu cầu tuyển lao động; vận động, tư vấn, 

hỗ trợ người lao động tìm được việc làm để có thu nhập, ổn định cuộc sống. 

5. Chỉ đạo tiếp tục uốn nắn, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các 

ngành và phụ huynh học sinh khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác 

giáo dục và đào tạo thời gian qua để có biện pháp tốt hơn thực hiện trong thời gian 

tới. Xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án khả thi, phù hợp với tình hình thực tế 

của các địa phương, cơ sở, khi tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, vắc xin được 

tiêm bao phủ cho học sinh từ cấp II trở lên, khi đó sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp, 

nếu có tình huống dương tính SARS-CoV-2 trong học sinh hoặc giáo viên thì phải 

có ngay phương án đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. 

6. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phục hồi sản xuất, kinh 

doanh, giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa hoạt động nhưng phải thường xuyên 

kiểm tra đảm bảo có phương án an toàn phòng, chống dịch. Chú trọng các biện 

pháp phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, trong các doanh nghiệp, đơn vị sản 

xuất, kinh doanh; Chủ động rà soát, kết nối, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

để tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. 

7. Chủ động nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng 

ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp, gây rối an ninh, trật tự 

và phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung, 

khu phong tỏa, cơ sở thu dung, điều trị người mắc Covid-19; kịp thời xử lý việc 

phát tán tin giả, xuyên tạc, kích động... về công tác phòng, chống dịch; khắc 

phục những vấn đề xã hội, tâm lý xã hội để người dân yên tâm lao động, sản 

xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm, tiêu cực (nếu có) trong thực hiện chính sách đối với người 

dân; trong việc mua sắm, sử dụng phương tiện, trang thiết bị phòng, chống dịch. 

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội đặc 

thù từ tỉnh đến cơ sở tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, 

vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh, an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và 

Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh 

nghiệp vừa phòng, chống dịch, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, vừa 

duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh... phát huy tinh thần sáng tạo của 
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các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch. Chủ động phối hợp với chính 

quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả những 

vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tham gia giám sát việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ, các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương. 

9. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các 

cấp phải linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, chủ động giải quyết những vấn đề vướng 

mắc thuộc thẩm quyền; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thường 

xuyên kiểm tra, uốn nắn, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; 

nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực 

lượng vũ trang thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về quy định cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nêu gương thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch. Thực hiện mô hình đảng viên cam kết thực hiện các 

quy định trong công tác phòng, chống dịch. 

10. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng  

thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về tình hình dịch 

bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức của 

người dân, tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội. Phát hiện biểu dương gương người 

tốt, việc tốt, các mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời, kịp 

thời phê phán những nơi thực hiện chưa tốt. 

11. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; bám 

sát địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung kịp thời 

các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình trong 

trạng thái bình thường mới. 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể 

hóa Chỉ thị này để triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá 

kết quả thực hiện Chỉ thị, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy chỉ đạo, uốn nắn. 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và nhân dân. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội đặc thù tỉnh,  

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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