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SỐ 5 3 5  -CV/BTGTU
về việc tăng cường công tác phòng, chông dịch 

COVID-19 trên địa bàn Thành phố 
trong tình hình hiện nay

Kính gửi: - Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy,
đảng ủy cấp trên cơ sở;

- Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 
và các tố chức chính trị - xã hội thành phố;

- Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, 
Liên hiệp các hội Văn học và Nghệ thuật thành phố;

- Các cơ quan báo chí Thành phố.

Hiện nay, trên thế giới và nhiều nuớc ở Châu Á, tình hình dịch COVID- 
19 đang diễn biến rất phức tạp, số luợng ca mắc mới và tử vong có xu huớng 
ngày càng gia tăng, ở một số nuớc có chung đường biên giới với nước ta, dịch 
bệnh đang bùng phát trên diện rộng. Trên địa bàn Thành phố, mặc dù dịch bệnh 
đang được kiểm soát tốt, song nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại là rất lớn, 
nhất là nguồn từ người nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng lơ là, 
chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh theo quy định; xuất hiện tình trạng ngại tiêm vác xin phòng bệnh..

Để tiếp tục khống chế và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, thực hiện 
thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là trong 
những ngày lễ lớn sắp đến, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ, tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp đến 
với các tầng lóp Nhân dân về mức độ, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát 
trở lại trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền vận động người dân chủ động phát 
hiện, trực tiếp khai báo, thông tin với cơ quan chức năng các trường họp nhập 
cảnh trái phép; vận động người dân trên địa bàn có con, em, người thân, bạn bè 
đang học tập, làm việc, sinh sống tại các nước chấp hành nghiêm các quy định về 
nhập cảnh, thực hiện cách ly đúng quy định; quán triệt tinh thần không chủ quan 
đối với dịch bệnh trong mọi tổ chức, cá nhân, hướng dẫn người dân đề cao cảnh 
giác; tuyên truyền công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo tinh thần



Nghị quyết số 21/NQ-CP, ngày 26 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về mua và sử 
dụng vaccine COVID-19 .

2 . Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện quyết liệt, 
đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm 
“phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt 
điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” theo tinh thần Công điện số 541/CĐ-TTG 
ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực 
hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Công văn số 1290/ƯBND-VX ngày 
26 tháng 4 năm 2021 của ủ y  ban nhân dân thành phố về việc tăng cường phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; các đơn vị, lực lượng chức 
năng tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện nhanh, xử lý nghiêm các trường họp 
nhập cảnh trái phép và các đối tượng có liên quan đến hoạt động đưa người nhập 
cảnh trái phép trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

3 . Quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các yêu cầu, khuyến cáo của Bộ Y tế (yêu cầu 5K) và thực hiện chế tài xử phạt, 
xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch 
bệnh. Nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện, nơi 
tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Thường 
xuyên kiếm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm 
vi và địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp, cơ sở 
du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe.... Tiếp tục thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các khu cách ly tập trung, phòng ngừa lây 
chéo trong khu cách ly tập trung, để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

4. Hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần 
thiết; trường họp tổ chức thì phải có ý kiến đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị, tố chức chịu trách nhiệm 
chính trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đơn vị phụ trách. Tiếp tục 
phát huy vai trò các tổ giám sát, tổ tự quản,... tại các khu dân cư nhằm tuyên 
truyền, nhắc nhở, giám sát việc thực hiện yêu cầu 5K phòng, chống dịch. Xử lý 
nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19 
theo quy định pháp luật.

5. Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 
xã hội từ thành phổ đến cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh việc tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động, tự 
giác thực hiện nghiêm các quy định, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Chủ động tuyên 
truyền, lan tỏa thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, các trang tin điện tử; website, bản tin, fanpage, mạng xã hội.



Đồng thời phối họp tốt với các ngành chức năng ở địa phương có giải pháp ngăn 
chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

Để công tác nắm tình hình và báo cáo, đề xuất xử lý thông tin được kịp 
thời, thông suốt, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Thủ Đức; ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, ú y  ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố 
khi phát hiện vụ việc, vấn đề phát sinh liên quan, báo cáo nhanh về Ban Tuyên 
giáo Thành ủy (qua Email: pkg.btgtu@tphcm.gov.vn của Phòng Khoa giáo) để 
cùng phối họp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng.

Noi nhân: K/T TRƯỞNG BAN
- Như trên,
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo),
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban,
- Các Phòng: Khoa giáo, Báo chí - Xuất bản,
Tuyên truyền-Nghiên cứu DLXH,
- Lưu.
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