
THÀNH ỦY THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _________ •_____________ •_______
* TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2021

SỐ 93-CV/TU
vể tăng cường công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn thành phổ

Kính gửi: - Các đồng chí Thành ủy viên,
- Các ban Thành ủy, ủy ban Kiểm tra Thành ủy,
- Các quận ủy, huyện ủy, thành ủy trực thuộc và 

đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

Ban Thường vụ Thành Đoàn,

Hiện nay, dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến rất phức tạp; 
đã có nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng chưa xác định được nguồn lây 
nhiễm cũng như thời điểm khởi đầu, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao ngoài cộng đồng 
trong thời gian tới, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đe ngăn 
chặn hiệu quả và kiểm soát dịch cần tập trung truy vết thần tốc và thực hiện kiên 
quyết các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, Ban Thường vụ 
Thành ủy yêu cầu:

1. Cấp ủy, tổ chức đảng các địa phương, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc 
và các tố chức chính trị - xã hội các cấp, trên địa bàn dân cư phải xác định công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng, cấp bách hàng đầu 
hiện nay. Tập trung, bám sát các chỉ đạo của cấp trên, hành động quyết liệt hơn 
nữa, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc 
họp ngày 08 tháng 02 năm 2021; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Thành ủy, Công văn số 459/UBND-VX ngày 08 tháng 02 năm 2021 và 
các vãn bản có liên quan của ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu, với tinh thần "thần tốc với các 
biện pháp quyết liệt, đồng bộ ngay khi các ổ dịch được phát hiện" và phương 
châm 05 tại chồ, trong đó:

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động dự báo các tình huống 
có thể xảy ra, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể ứng phó với dịch Covid-19 lây 
lan trong cộng đồng trong những ngày sắp tới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cả hệ 
thống chính trị, mỗi gia đình, mỗi người dân tham gia phòng, chống dịch quyết liệt, kịp 
thời; tự giác thực hiện thật nghiêm “Thông điệp 5K” ngay trong từng hộ gia đình, cơ 
quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm.
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- Người đứng đầu các cấp huy động toàn hệ thống chính trị trực chiến đê thực 

hiện công tác phòng, chống dịch trên từng địa bàn. Tạm dừng tô chức các sự kiện, 
lễ hội tập trung đông người, không bảo đảm an toàn.

2. Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tăng 

cường chỉ đạo khẩn trương và quyết liệt:

- Chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan, ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố trực thuộc bám sát nhiệm vụ trực chiến 24/24 để thực hiện công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 đúng theo chỉ đạo cấp trên. Tiếp tục khẩn trương tổ chức điều 
tra, truy vết người tiếp xúc với các ca bệnh Covid-19 mới phát hiện trong cộng đồng, 
khoanh vùng, phong tỏa tạm thời tất cả các ổ lây nhiễm trong cộng đồng, dập dịch 
triệt để tại những địa điểm liên quan; nghiên cứu, điều tra, xét nghiệm mở rộng.

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch công tác dự phòng và điều trị trong toàn bộ hệ 
thống y tế thành phố, phối họp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đóng trên địa 
bàn; huy động các nguồn lực hồ trợ, bảo đảm huy động nhân lực tham gia; chuẩn bị 
đầy đủ các cơ sở vật chất, bệnh viện dã chiến, cơ số thuốc, trang thiết bị bảo hộ để 
đáp ứng điều trị cho tất cả bệnh nhân khi bùng phát.

- Áp dụng Chỉ thị sổ 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 và Chỉ thị 
số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phù họp với 
tình hình dịch bệnh trên từng địa bàn cụ thể. Hạn chế tối đa việc đi lại và giao tiếp 
trực tiếp khi không cần thiết.

3. Người đứng đầu các cấp, các cơ quan chức năng, theo chức năng thẩm quyền chỉ đạo:

- Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng dịch, 
các trường hợp giấu dịch, khai báo không trung thực.

- Bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu, trang bị y tế cần 
thiết phục vụ công tác chống dịch tại địa phương, đơn vị mình; bảo đảm cho người 
dân trong khu cách ly, khu phong tỏa đón tết an lành, ấm áp trong từng gia đình.

- Kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ ngành y tế, các nhân viên y tế và các lực 
lượng có liên quan trong công tác chống dịch, đặc biệt là trong những ngày Tốt Nguyên 
đán Tân Sửu năm 2021.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, nhất là khi có các tình huống bất ngờ 
ngoài kế hoạch dự kiến.



3

4. Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện những biện pháp đã triển khai trong năm 2020; 
ra sức tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thực hiện “Thông điệp 5K” trong 
phòng, chống dịch; đồng thời tích cực động viên, chia sẻ với bà con gặp khó khãn do 
dịch Covid-19. Trao đối các cơ sở tôn giáo dừng các hoạt động nghi lễ tôn giáo và các 
hoạt động có tập trung đông người trong thời gian cao điểm.

5. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông định hướng cho các cơ quan báo chí thành phố, cơ quan báo chí Trung ương 
trên địa bàn thành phố trong thông tin, phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19; đặc biệt chú ý là thông tin để người dân hiếu và tự giác tham 
gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phố. Chỉ đạo các đơn vị 
chức năng xử lý nghiêm các thông tin tiêu cực, bịa đặt, đưa tin không rõ ràng có 
liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 gây hoang mang cho người dân.

6. Giao Ban cán sự đảng úy ban nhân dân thành phố, Bí thư cấp ủy, tố chức 
đảng trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện các nội dung của Công văn này.

Nơi nhân:
- Như trên,
■■ Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố,
- Đảng ủy Sở Y tế,
-Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố,
- Văn phòng Thành ủy: Lãnh đạo, P.TH/O,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.




