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Kính gởi: 

 

 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, 

  đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, 

 

Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, số 

ca dương tính ngày càng gia tăng và đã bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên 

thế giới. Ở nước ta, từ cuối tháng 4/2021 đến nay, có trên 4.000 ca mắc Covid-

19; trong đó, tỉnh Sóc Trăng có 19 ca bệnh trong khu cách ly. Bình quân hằng 

ngày, cả nước có hàng trăm ca mắc bệnh từ các nguồn lây khác nhau, gây khó 

khăn cho công tác phòng, chống dịch. 

Nhằm tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, phòng chống có hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn; tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, 

chống dịch vừa phát triển kinh tế; bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, 

bảo đảm an sinh xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức 

đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 

137/TB-VPCP, ngày 30/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19; triển khai chặt chẽ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt 

đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống 

dịch bệnh xảy ra, không hoang mang, dao động. Tiếp tục thực hiện thông điệp 5K 

(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).  

Không tụ tập trên 20 người nơi công cộng (Ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện, nhà máy sản xuất). Hoạt động hội, họp được tổ chức với 

số lượng dưới 20 người, nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, tiệc cưới, nghi 

lễ tôn giáo, giải đấu thể thao tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

không thiết yếu, như: karaoke, mátxa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim cho 

đến khi có chỉ đạo mới. 
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Xây dựng phương án bảo đảm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 

phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng 

của từng đơn vị kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân đến địa phương. Cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức phát huy vai trò nêu gương, chấp hành các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh, không đi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch, 

trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền; xử lý nghiêm trách 

nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch 

bệnh. Người đứng đầu cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm trước 

cấp uỷ cấp trên trực tiếp về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, cơ 

quan, đơn vị. 

2. Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Y tế, Công an, 

Quân sự, Bộ đội Biên phòng tăng cường lãnh đạo thực hiện các biện pháp kiểm 

soát người về từ những vùng có dịch, người nhập cảnh trái phép về lưu trú trên 

địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc việc truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trên 

diện rộng đối với các trường hợp nghi ngờ, không để bỏ sót đối tượng; đồng thời, 

theo dõi y tế chặt chẽ những người trong khu cách ly, người hết thời gian cách ly 

tập trung.  

Chú trọng công tác phòng, chống từ xa, từ sớm, từ trước khi có dịch. Chỉ 

đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát người và phương tiện 

giao thông đường bộ ở các cửa ngõ ra, vào tỉnh Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ 

nghiêm túc, xuyên suốt; tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử di 

chuyển, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; tuyệt đối không cho các phương 

tiện vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và những nơi dịch bùng 

phát dừng, ghé tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.  

Rà soát, bổ sung, bảo đảm các điều kiện cần thiết tại tất cả các khu cách 

ly của tỉnh; tham mưu, đề xuất thành lập các khu cách ly mới, phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh khi cần thiết. Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, phương tiện cấp cứu phục vụ cho các lực lượng làm nhiệm vụ truy 

vết, xét nghiệm, điều trị. Cử các kíp điều trị đi đào tạo, tập huấn nâng cao năng 

lực chẩn đoán, điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối (hoặc đào tạo trực tuyến). 

 Rà soát lại năng lực điều trị người bệnh Covid-19 của các bệnh viện 

trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, cách ly và 

điều trị người bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm các tiêu 

chí an toàn tại tất cả bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

chuẩn bị sẵn sàng phương án thành lập bệnh viện dã chiến, trong đó, có bố trí 

khu cấp cứu, hồi sức tích cực và chuẩn bị các trang thiết bị, khí y tế và các 

điều kiện cần thiết khác. 
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Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và thành lập 

Tổ phòng, chống Covid-19 tại Khu công nghiệp, trong quá trình hoạt động 

thường xuyên liên hệ với cơ sở y tế trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch như: thành lập Tổ an toàn Covid-19 trong từng bộ phận; 

phân luồng làm việc; giữ môi trường làm việc thông thoáng; công nhân đi làm 

phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên, thực hiện giãn 

cách trong sản xuất, giờ ăn trưa và tan ca,... 

3. Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là ở cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng 

cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phối hợp, khai báo với cơ quan chức 

năng, cách ly theo quy định khi phát hiện trường hợp người về từ những vùng 

có dịch, nhập cảnh trái phép lưu trú trên địa bàn. 

4. Các đồng chí thành viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 

đối với các đơn vị cấp huyện, cấp xã được phân công theo dõi; nắm và phản ánh 

kịp thời tình hình, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với những vấn đề 

phát sinh. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí cung cấp thông tin 

kịp thời, chính xác về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, nâng cao 

tinh thần cảnh giác của người dân, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch 

Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế; 

theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

tình hình, kết quả thực hiện Công văn này. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gởi, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 
 

 

Hồ Thị Cẩm Đào 
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