
 TỈNH ỦY QUẢNG NAM 

                  * 

       Số         -CV/TU 
 Tăng cường chỉ đạo công tác 
   phòng, chống dịch bệnh 

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

            Quảng Nam, ngày     tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, 

 - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

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

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

Thực hiện Công văn số 3237-CV/BTGTW, ngày 28/6/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban 

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

hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

 1. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay 

chân miệng, sởi, ho gà… không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh; luôn đề 

cao cảnh giác, sẵn sàng phương án, kịch bản cụ thể; thường xuyên tổ chức kiểm 

tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

 2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

 - Triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống dịch 

bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà...; chỉ đạo các cơ sở điều trị thực 

hiện việc thu dung, phân tuyến điều trị, tăng cường năng lực chẩn đoán, điều trị, 

hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. 

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-

19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19 cho các đối tượng 

theo tinh thần Công văn số 26-CV/BCĐ, ngày 04/7/2022 của Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; phát động Chiến dịch tiêm chủng trong cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động đi đầu, gương mẫu trong việc tiêm vắc xin 

phòng Covid-19. 

- Bảo đảm đầy đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị cho công tác phòng, 

chống dịch và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát 

và có biện pháp cụ thể giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 

nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu hóa chất và vật tư y tế phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh; tăng cường đầu tư, bố trí ngân 

sách để phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; đẩy mạnh việc giải ngân vốn thuộc 

Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế khi được phê duyệt 

đầu tư. 
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3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Sở 

Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - 

xã hội tỉnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân thực hiện phong trào vệ sinh 

phòng dịch; về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết, tay 

chân miệng, sởi, ho gà... Kịp thời định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan 

báo chí, truyền thông thông tin kịp thời tình hình triển khai thực hiện Chương trình 

phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, 

an ninh, trật tự xã hội và tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 

tình hình mới. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về 

Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. 

Căn cứ Công văn này, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, 

ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện. Định kỳ 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy) để theo dõi, chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương tại HN, ĐN (b/c), 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Dũng 
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