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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh  

----- 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức 

tạp, khó lường, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương lãnh đạo và tập 

trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Đối 

với tỉnh Quảng Ngãi, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng từ 

tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân đã triển khai thực hiện nghiêm túc, 

quyết liệt công tác phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” phòng, chống 

dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe 

nhân dân đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch có 

mặt còn hạn chế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi chưa kịp thời, toàn 

diện, trách nhiệm chưa rõ ràng, có nơi còn bị động, lúng túng, chưa kịp thời 

ứng phó với diễn biến dịch bệnh; nguồn lực phòng, chống dịch còn thấp so với 

yêu cầu; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, 

đáng chú ý còn có biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của một bộ phận 

người dân trong công tác phòng, chống dịch,… 

Hiện nay, tại tỉnh ta dịch bệnh đã bùng phát tại một số xã, phường thuộc 

thị xã Đức Phổ, nguy cơ lây lan đến nhiều địa phương khác trong tỉnh là rất 

cao, đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

thời gian tới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch và thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", chăm lo đời sống 

nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung khắc phục những hạn chế 

nêu trên; đồng thời, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội: 

- Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, 

thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tăng cường công tác 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính 

quyền và toàn xã hội trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-

19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không lo sợ, lúng 

túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, kiên quyết khi dịch xảy ra.  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân công, phân cấp, xác định rõ vai trò, 

trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

công tác phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch làm việc của cán bộ, công 
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chức, viên chức, người lao động phù hợp với các mức độ phòng, chống dịch; 

phát huy vai trò của Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng “đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng”; thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất chiến lược 

tiêm vắc xin. 

- Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, “4 tại chỗ”, căn cứ vào tình 

hình thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm về các biện pháp, phòng chống 

dịch trong phạm vi, địa bàn và đối tượng quản lý; báo cáo cấp trên trực tiếp 

đối với những khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. 

- Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tiếp tục theo dõi sát sao, 

chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid 19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung 

ương, của cấp trên, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp cấp bách truy 

vết nhanh, khoanh vùng, dập dịch triệt để, không để sót đối tượng làm lây 

nhiễm ra cộng đồng. 

- Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống 

chính trị trực tiếp chỉ đạo tập trung tuyên truyền sâu rộng và thực hiện nghiêm 

Quyết định 940/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp 

dụng biện pháp phòng, chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công 

tác phòng, chống dịch và phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả 

tại địa phương, đơn vị mình. Xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng 

đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để xảy ra dịch bệnh tại địa phương, 

đơn vị do lỗi chủ quan, lơ là, không quyết liệt, không thực hiện đúng, đủ nội 

dung, hướng dẫn của cấp trên. 

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo: 

- Thực hiện tốt các phương án, kịch bản phòng, chống dịch ở các quy mô 

khác nhau, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật 

tư y tế và nhân lực trong mọi tình huống, không để thiếu và chậm thực hiện xét 

nghiệm, điều trị bệnh; bảo đảm các khu cách ly phục vụ cho công tác phòng, 

chống dịch trong tình hình hiện nay; kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách 

và bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất là các 

lực lượng tuyến đầu, trực tiếp. Tăng cường hỗ trợ tối đa cho công tác phòng, 

chống dịch ở những địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp; đồng thời, 

chỉ đạo làm rõ nguyên nhân để xảy ra dịch bệnh. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch, đặc biệt tại các cơ sở y tế, các khu cách ly, trường học, cơ 

sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe, các điểm công cộng tập trung đông người. 

Tăng cường phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, hướng dẫn, yêu 

cầu các doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất an toàn, thực hiện nghiêm 

các quy định phòng, chống dịch, không làm đình trệ, gián đoạn hoạt động sản 

xuất, kinh doanh; hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần 
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thiết; tăng cường tầm soát, xét nghiệm sàng lọc những trường hợp thuộc khu 

vực có nguy cơ lây nhiễm. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái 

phép trên địa bàn; người đi từ những nơi có dịch về địa phương mà không khai 

báo, cách ly theo quy định; 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 và công khai trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tăng cường huy động sự đóng góp, 

ủng hộ kinh phí của các tổ chức, cá nhân để mua vắc xin Covid-19, đồng thời 

chỉ đạo khẩn trương tổ chức tiêm chủng kịp thời cho các đối tượng theo quy 

định. 

- Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội 

phù hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản 

xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.  

3. Các đảng ủy: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo chủ động sẵn sàng lực lượng, phối hợp với các cơ 

quan, địa phương tham gia công tác phòng, chống dịch; tăng cường tuần tra, 

kiểm soát phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; 

tham gia hỗ trợ công tác cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm, hậu cần… 

4. Những địa phương xảy ra dịch bệnh, tập trung chỉ đạo khẩn trương 

truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly ngay các trường hợp nghi nhiễm và 

dập dịch triệt để, sớm ổn định tình hình và tâm lý cho nhân dân; phối hợp với 

ngành y tế và các ngành có liên quan chủ động, sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm hoạt động 

phòng, chống dịch khẩn trương, kịp thời, hiệu quả. Ưu tiên mọi điều kiện, 

nguồn lực để chống dịch, dập dịch. 

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ 

trách theo dõi địa bàn thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm chắc tình hình, cùng 

với địa phương chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác 

phòng, chống dịch; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

những nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo. 

 6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt tại cơ sở đẩy mạnh công tác phổ biến, 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện chức năng giám sát, đồng thời 

phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng thực hiện vận động, 

tiếp nhận, phân bổ nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch, góp phần tạo 

sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

trong phòng, chống dịch bệnh.  
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7. Người đứng đầu các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã 

hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động đoàn viên, hội viên và 

các lực lượng khác tham gia cùng các tổ chốt chặn, kiểm tra y tế, tổ phòng, 

chống dịch Covid-19 cộng đồng, phục vụ hậu cần, hỗ trợ nhân dân trong vùng 

giãn cách xã hội và trong khu cách ly… cùng với lực lượng tuyến đầu thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí của 

tỉnh và Trung ương trên địa bàn tăng cường tuyên truyền trên mọi phương tiện 

thông tin, với nhiều hình thức, để mọi người dân hiểu rõ tính chất, mức độ 

nguy hiểm của dịch bệnh, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; 

thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K, chủ trương tiêm vắc xin phòng Covid-19, 

các hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương về phòng, chống 

dịch; thường xuyên tuyên truyền, thông tin về những mô hình, cách làm hay, 

gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch; đồng thời, thông tin những 

hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch để nhắc nhở, răn đe việc không 

chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống dịch. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 

phải đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên 

hàng đầu hiện nay, với tinh thần thần tốc, kiên quyết, kiên trì, huy động mọi 

nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, tranh thủ từng phút, từng giây để 

truy vết, khoanh vùng, dập dịch, cứu chữa bệnh nhân; kêu gọi cả hệ thống 

chính trị và mọi người dân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và 

hành động, bình tĩnh, 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 đã đề ra. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Ban Bí thư (báo cáo), 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo), 

- Văn phòng Trung ương (báo cáo), 

- Thường trực HĐND tỉnh, 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh, 

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- UBND các huyện, thành phố, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, 

- CVP, PCVP Tỉnh ủy, 

- Các phòng thuộc VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Quỳnh Vân 
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