
TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

* 
Số 21-CT/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2021

CHỈ THỊ 

về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới 

----- 

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, 

ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng 

doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều quyết tâm, nỗ lực, cố gắng trong triển khai, 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19, điều này đã góp phần quan trọng vào thành quả 

bước đầu trong việc ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, không để phát sinh ca 

nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ tư này có diễn biến rất phức tạp, quy 

mô lớn, vi rút gây bệnh đa biến chủng, nguồn lây đa hình thái, tỷ lệ bệnh nhân 

nặng tăng, xảy ra cả ở những người không có bệnh lý nền, mức độ dịch lây lan 

nhanh nhất từ trước đến nay, âm thầm phát tán trong cộng đồng, đặc biệt là tại 

các tỉnh, thành phố lân cận, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch 

của tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, vẫn còn một bộ phận người dân 

lơ là, chủ quan, coi thường dịch bệnh, một số địa phương, đơn vị còn bị động, 

lúng túng, chưa chủ động triển khai kịp thời các giải pháp ứng phó với tình hình 

diễn biến mới của dịch bệnh, cá biệt một số nơi còn để xảy ra vi phạm trong 

phòng, chống dịch.   

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một 

số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát 

triển kinh tế - xã hội. Xác định đây là thời điểm then chốt, có ý nghĩa quyết định 

trong việc giữ vững và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong 

phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, chăm lo đời 

sống Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp ủy đảng, UBKT và các ban của Tỉnh 

ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các văn bản 

chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 

Bộ Y tế và của tỉnh. 

2. Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh 

thần “chống dịch như chống giặc”. Áp dụng có hiệu quả chiến lược “bao vây, 

khoanh vùng, đón đầu, đánh chặn” để kiểm soát, chặt đứt các nguồn lây vào tỉnh.  
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3. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết 

quả bước đầu đạt được; luôn trong trạng thái dịch Covid-19 có thể xâm nhập bất 

cứ lúc nào để sẵn sàng tư thế triển khai “đánh chặn”, đẩy lùi dịch bệnh.  

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch trong tình hình 

mới để dân biết, dân hiểu, tin tưởng tích cực tham gia, hưởng ứng và thụ hưởng 

những thành quả từ phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính 

trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và Nhân dân trong tỉnh.  

5. Sẵn sàng các điều kiện: Kinh phí, nhân lực, cơ chế, chính sách, các 

phương án ứng phó với mọi cấp độ dịch theo phương châm 04 tại chỗ và 03 

Không: Không nói thiếu kinh phí; Không nói thiếu nhân lực; Không nói thiếu cơ 

chế, chính sách trong phòng, chống dịch.  

6. Thường xuyên cập nhật, dự báo đúng tình hình dịch bệnh; áp dụng các 

bài học chống dịch thành công của các tỉnh một cách linh hoạt, phù hợp thực tế. 

7. Khẩn trương cách ly, truy vết, khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm kịp thời, 

hiệu quả trên cơ sở khoa học, theo đúng quy định khi xuất hiện ca nhiễm ngoài 

cộng đồng. Nâng cao công suất xét nghiệm Covid-19 của tỉnh, phấn đấu trong 

vòng 02 giờ phải khoanh vùng được hết các địa điểm, trong vòng 10 giờ phải có 

kết quả xét nghiệm với các trường hợp F1. 

8. Kiểm tra và tăng cường các biện pháp phòng dịch tại các bệnh viện, cơ 

sở khám chữa bệnh, khu, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ, chợ, siêu thị, các cơ 

sở cách ly, điều trị Covid-19 ở mức cao nhất. Yêu cầu, hướng dẫn các doanh 

nghiệp xây dựng phương án trong tình huống bảo đảm vừa cách ly, vừa sản xuất 

an toàn. 

9. Bảo đảm điều kiện và nhân lực để thực hiện tốt nhiệm vụ tại các chốt 

kiểm soát dịch bệnh liên ngành trên các tuyến giao thông cửa ngõ. Hoạt động 

hiệu quả các Tổ Covid cộng đồng dân cư, Tổ an toàn Covid trong cơ quan, 

doanh nghiệp.  

10. Nỗ lực phấn đấu thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 miễn phí cho 

trên 70% dân số (đủ điều kiện tiêm vắc-xin) để đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối 

năm nay và phấn đấu đạt tỷ lệ 100% dân số (đủ điều kiện tiêm vắc-xin) trong quý 

I/2022 từ nguồn vắc-xin do Chính phủ cấp và do tỉnh chủ động tìm nguồn cung ứng 

đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ thủ tục theo quy định của 

Chính phủ và Bộ Y tế (bằng ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa phù hợp). 

Bảo đảm việc tổ chức tiêm vắc-xin kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định. 

11. Trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình dịch bệnh, Ban cán sự đảng 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, 

đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng 

trưởng kinh tế năm 2021, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống Nhân dân.   

12. Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh tập trung nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù từ 

nguồn ngân sách tỉnh và triển khai chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối 
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tượng bị tác động bởi dịch bệnh. 

13. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính một 

cách mạnh mẽ, thực chất, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

phòng chống dịch, giải quyết hồ sơ, thủ tục, cầu thị, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ 

khó khăn, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong 

đại dịch. Không vì dịch bệnh mà làm chậm trễ thủ tục hành chính phục vụ người 

dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

14. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể, địa phương làm 

tốt, tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 

định, chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch; lợi dụng dịch 

bệnh để chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, thông tin sai lệch làm ảnh hưởng an ninh, trật tự xã hội. 

15. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tế, nắm chắc 

tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc và 

đôn đốc cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cùng chung 

tay vào công tác phòng, chống dịch.  

16. Tổ chức thực hiện: 

- Giao các cấp ủy trực thuộc, chính quyền, UBKT và các ban của Tỉnh ủy 

khẩn trương, chủ động tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung 

Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết về các khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên nắm tình 

hình, trực tiếp tham gia phối hợp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

tại địa phương, cơ quan được phân công phụ trách.  

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và thường xuyên tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

 
Nơi nhận:      
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c), 

- Văn phòng TW Đảng (HN+pN) (để b/c), 

- Ban Tuyên giáo TW (HN+pN) (để b/c), 

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, cấp ủy  

đảng trực thuộc Tỉnh ủy,  

- BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, 

- UBKT và các ban của Tỉnh ủy, 

- UBND tỉnh, 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT&TH tỉnh,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Thanh 

 

 

 



4 

  

 
 

 

 


		2021-06-18T09:13:13+0700
	Việt Nam
	Phạm Viết Thanh<thanhpv@tinhuy.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-06-18T09:13:49+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu<vanphong@tinhuy.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




