
 

 

 

TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

* 

Số 2192-CĐ/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của  

Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

 

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

ĐIỆN 

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

               - Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

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

  - Các đồng chí trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở 

 

 Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, cấp 

ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh đã triển khai quyết 

liệt, sâu sát, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Do vậy, 

công tác phòng, chống dịch ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực; tình hình 

dịch bệnh đã được kiểm soát, toàn tỉnh có 4 bệnh nhân dương tính từ nguồn quán 

bar The For You, Thái Lan, chưa có ca dương tính nào lây trong cộng đồng. 

 Tuy vậy, Hà Tĩnh vẫn nằm trong nhóm 12 tỉnh, thành phố trong cả nước có 

nguy cơ cao do: Có đường biên giới và cửa khẩu quốc tế; số lượng công dân Hà 

Tĩnh từ nước ngoài về gần 8.000 người, đã hoàn thành cách ly tập trung và đang 

phải tiếp tục theo dõi tại gia đình; đặc biệt, có 01 trường hợp công dân nhập cảnh 

từ Thái Lan về Hà Tĩnh vào ngày 23/3/2020, ủ bệnh 20 ngày mới xác định dương 

tính vào ngày 13/4/2020, có nguy cơ cao lây ra cộng đồng; ngoài ra công dân Hà 

Tĩnh ở các tỉnh, thành phố khác dự kiến trở về địa phương đông trong thời gian tới. 

 Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp chiều ngày 

15/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các 

ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, để phấn đấu đến hết ngày 22/4/2020 Hà Tĩnh không còn nằm 

trong nhóm nguy cơ cao, trong đó tập trung thực hiện nghiêm một số nội dung chủ 

yếu sau: 

1. Kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm, triệt để, đầy đủ các nội dung Chỉ 

thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ, ngày 

16/4/2020 ít nhất đến hết ngày 22/4/2020, có thể đến 30/4/2020; các nội dung chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp chiều ngày 15/4/2020, tuyệt đối không 

được lơi lỏng, chủ quan, đặc biệt lưu ý: 
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- Mọi người dân phải tự giác chấp hành cách ly xã hội triệt để và chấp hành 

đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Phát huy vai trò cộng đồng dân cư, thôn, 

xóm, tổ dân phố, tổ liên gia trong việc giám sát, theo dõi công dân chấp hành trên 

địa bàn.  

- Ngành Y tế tiếp tục thực hiện việc điều tra dịch tễ và các giải pháp y tế 

theo kế hoạch đã ban hành. 

- Công an tỉnh cùng các cơ quan trong khối nội chính tăng cường quản lý 

chặt chẽ việc chấp hành của mọi công dân và người từ nước ngoài, từ các địa 

phương trở về trên địa bàn; cùng các cấp uỷ, chính quyền xử lý nghiêm bất kỳ các 

tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch. 

2. Ban cán sự Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời 

ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các giải pháp đồng bộ, nghiêm túc Kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ và Công điện này. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công 

tác tuyên tuyền phòng, chống dịch, nhất là tuyên truyền để nhân dân tiếp tục thực 

hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội, tuyệt đối không tập trung đông người, 

không chủ quan, lơi lỏng trong công tác phòng, chống dịch. 

4. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 16-CT/TTg, ngày 31/3/2020 và nội dung Công điện này, đồng thời tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát 

triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; tập trung chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị 

và toàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu tập trung thực hiện nghiêm túc, đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống dịch, phấn đấu hết ngày 22/4/2020 trên địa bàn tỉnh 

không còn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân 

sớm trở lại bình thường. 

Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai các 

nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị theo 

địa bàn phụ trách.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19, 

- Văn phòng Chính phủ, 

- Ban cán sự đảng Bộ Y tế,  

- - Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, 

- - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, (đưa tin) 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                           

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Lê Đình Sơn 
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