
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC 

                   * 
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bình Phước, ngày  25  tháng 6 năm 2021 

       Số 457  -CV/TU   

Về tiếp tục tăng cường thực hiện 

  phòng, chống dịch Covid-19  

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh, 

 - Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, 

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

 - Các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn tỉnh, 

 - Đài PT-TH và Báo Bình Phước. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ cao 

lây nhiễm vào tỉnh. 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; chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại 

buổi họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 24/6/2021, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mặt 

trận tổ quốc và các đoàn thể: 

1. Củng cố, kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 

cộng đồng, đảm bảo hoạt động thực chất, phát hiện ngay các trường hợp đến địa 

bàn, báo cáo và xử lý ngay trường hợp đến từ vùng dịch; nếu chưa có, thì thành lập 

ngay tổ Covid19 tại các nhà trọ, khu công nghiệp (KCN), nhà máy, cơ sở sản xuất 

kinh doanh, đảm bảo quản lý chặt chẽ việc đi lại, tiếp xúc của công nhân, phát hiện 

và xử lý ngay khi có tình huống dịch tễ; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc 

truy vết các đối tượng liên quan đến người nhiễm Covid-19 để kịp thời khoanh 

vùng, xử lý triệt để. 

2. Tăng cường truyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người dân và cộng 

đồng trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Thông 

tin, tuyên truyền để người dân chủ động khai báo các trường hợp về từ vùng dịch, 

nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; tố giác các trường hợp 

nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo. Thực hiện tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về các biện pháp phát hiện, phòng 

chống lây nhiễm, xử lý nghiêm các thông tin, tin đồn sai sự thật về dịch bệnh. 

Giao Tỉnh đoàn chỉ đạo Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn cho từng 

người dân cài đặt Bluezoner và khai báo y tế. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cấp xã chịu trách nhiệm công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức mình; đối với cán 

bộ, công chức có nhà ở ngoài tỉnh tạm thời không về nhà trong thời gian đợt dịch 

này chưa được khống chế.  

4. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại 

các khu vực cửa ngõ của tỉnh; có biện pháp vừa quản lý chặt chẽ vừa không để ảnh 

hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất, thương mại, vận chuyển hàng hóa; xe 
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lưu thông qua tỉnh không được đón, trả khách trên địa bàn tỉnh (không xét nghiệm 

tại chốt, chỉ đo thân nhiệt và khai báo y tế); ngưng các tuyến vận tải hành khách 

đi/đến vùng dịch. 

Đối với xe chuyên chở hàng hóa, người ngoài tỉnh đến giao dịch (đi và về 

trong ngày), yêu cầu phải khai báo y tế, phối hợp với các huyện, thị, thành phố quy 

định và công bố các nhà hàng, quán ăn, giải khát đủ điều kiện phòng dịch để lái xe, 

người ngoài tỉnh giải quyết nhu cầu ăn, uống.  

Các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ các cơ sở 

nêu trên. 

5. Đối với các khu công nghiệp phải triển khai ngay phương án cách ly trong 

các khu công nghiệp theo phương châm 4 tại chỗ (đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất 

cho sinh hoạt…). Tổ chức diễn tập để không bị động, xây dựng kế hoạch phải cụ 

thể, chi tiết, khi kích hoạt thì trong khoảng 15 phút sẽ hành động được ngay.   

- Xiết chặt quản lý nhà trọ theo tiêu chuẩn, yêu cầu các chủ nhà trọ cam kết 

không để xảy ra trường hợp ép nhiều người/ phòng, không đảm bảo diện tích theo 

quy định và các điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường; thường xuyên tiến hành 

khử khuẩn, dọn vệ sinh. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. 

- Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp rà soát, sắp xếp và tổ chức sản xuất tại 

doanh nghiệp đảm bảo giãn cách theo quy định. Có cơ chế cho phép người lao 

động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh hoạt. Đảm bảo vệ sinh môi 

trường, khử khuẩn tại cơ sở sản xuất. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình sức 

khỏe người lao động để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời. 

6. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành thực hiện phun khử khuẩn; các chi 

phí khử khuẩn trong KCN do KCN chịu trách nhiệm. Nhiệm vụ khử khuẩn trong 

không gian rộng giao cho BCH Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm; trong không gian 

nhỏ giao ngành y tế chịu trách nhiệm. 

7. Chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm (mua thêm máy PCR, vật tư, hóa 

chất..); xét nghiệm theo quy định các đối tượng F1 cách ly; đối tượng F2 cách ly 

tại nhà và chỉ xét nghiệm khi F1 dương tính. Tùy theo điều kiện và tình hình thực 

tế để thực hiện xét nghiệm sàng lọc trong các KCN, khu kinh tế, cơ sở sản xuất 

kinh doanh. Chuẩn bị cơ sở điều trị bệnh Covid-19, cử y bác sỹ đi tập huấn tại các 

bệnh viện (Chợ Rẫy, Đại học Y dược TPHCM). Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc 

sử dụng và quản lý kinh phí phòng chống Covid-19 (kể cả Quỹ hỗ trợ phòng, 

chống Covid-19) hiệu quả, đúng quy định. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng (HN+T78), 

- Như kính gửi, 

- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng TH, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.   

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Hằng 
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