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Cần Thơ, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

KHẨN
Kính gửi: Các quận ủy, huyện ủy.
----Để thực hiện tốt chủ trương giãn cách xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị
số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020
của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ
Thành ủy đề nghị các quận ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt
các nội dung sau:
1- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội tại địa phương,
hạn chế đến mức thấp nhất người dân di chuyển theo đúng tinh thần
Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg. Đẩy mạnh tuyên truyền
quán triệt về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện giãn cách xã hội
bằng nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng
để Nhân dân hiểu, đồng tình, ủng hộ; đồng thời, tăng cường việc tuần tra,
kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành
việc giãn cách xã hội theo quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu
của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu,
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyệt đối không được lơ là,
chủ quan; xử lý nghiêm những trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2- Đối với các địa phương đã xuất hiện F0, nhanh chóng phối hợp
chặt chẽ với các ngành chức năng thành phố thực hiện tốt một số công việc sau:
- Đẩy nhanh tốc độ truy vết; khi xác định được trường hợp F0,
trong vòng 01 giờ phải khai thác thông tin dịch tễ, tiến hành truy vết
một cách triệt để, chính xác; đồng thời, nhanh chóng áp dụng các biện pháp
cách ly phù hợp và xét nghiệm các trường hợp F1, F2 liên quan;
chuyển thông tin kịp thời, phân nhóm, khoanh vùng đối tượng nguy cơ.
- Thực hiện rà soát, sàng lọc rộng rãi để phân loại chính xác từng đối tượng
nguy cơ. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng theo thứ tự cấp bách,
ưu tiên; trong đó cần phân loại thứ tự ưu tiên để xét nghiệm (địa phương,
khu vực, tổ dân phố, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ…) để nhanh chóng phát hiện, cách ly
nguồn lây bệnh trong cộng đồng.
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- Phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ;
cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ;
kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ). Huy động tất cả các nguồn lực y tế;
chủ động trang bị đầy đủ các vật tư cần thiết để sẵn sàng thực hiện tốt
công tác xét nghiệm trong điều kiện hiện nay và đảm bảo khả năng phục vụ
khi xảy ra trường hợp ca nghi nhiễm tăng đột biến; đảm bảo nhân lực
và cơ sở vật chất để điều trị các ca bệnh lâu dài, không để bị động,
bất ngờ.
Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong việc điều tra dịch tễ,
xét nghiệm và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; không để lây nhiễm chéo
cho những người thi hành công vụ, trong các cơ sở khám, điều trị bệnh
và trong các khu cách ly.
3- Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, chuẩn bị bố trí
thêm các khu cách ly tập trung để tăng thêm khả năng tiếp nhận các ca bệnh,
sẵn sàng đáp ứng khi các ca nghi nhiễm có khả năng tăng cao
trong thời gian tới.
4- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp mình thực hiện tốt công tác rà soát,
kiểm tra thật kỹ các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tổ chức thêm các
điểm kinh doanh đa dạng, phù hợp ở từng cộng đồng dân cư, đảm bảo cung
ứng đầy đủ, kịp thời các loại hàng hóa thiết yếu cho người dân (đặc biệt là
thịt, cá, trứng, các loại rau quả…). Phối hợp các ngành chức năng của thành phố
thực hiện tốt công tác bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng khan hiếm
hàng hóa, nâng giá, găm hàng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp
sai phạm.
5- Tập trung chỉ đạo thực hiện ngay Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; rà soát, thống kê và cấp phát
đầy đủ cho các đối tượng được thụ hưởng, tuyệt đối không để bất kỳ đối tượng
nào được thụ hưởng bị bỏ sót; đồng thời, tiếp tục vận động các nguồn lực
xã hội, quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo,
cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo chính sách an sinh xã hội
trên địa bàn.
6- Chú trọng thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng
các phương án nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn;
kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành
các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh
để trục lợi, xuyên tạc, kích động, chống phá gây hoang mang và bất ổn trong
Nhân dân.
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7- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của từng quận, huyện
phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng từng thành viên trong Ban Chỉ đạo;
chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể nhiệm vụ từng nhóm,
từng thành viên, định hướng cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ,
tránh chồng chéo, lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
8- Hàng ngày, các quận ủy, huyện ủy báo cáo cụ thể về tình hình
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, nhất là số ca dương tính,
số lượng F1, F2; lũy kế ca dương tính… cho Thường trực Thành ủy
và Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Các đ/c Ủy viên BTV Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
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