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BCĐ PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH BỆNH COVID-19  

*   

Số 04-CĐ/BCĐ 

 
 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                  Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2020 

 

CÔNG ĐIỆN KHẨN 

Về tăng cường công tác phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

----- 

Kính gửi: - Đồng chí bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân 

                  các huyện, thành phố, thị xã, 

       - Thủ trưởng ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, 

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

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

              - Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ 

đạo tỉnh đã có Công văn số 02-CV/BCĐ, ngày 19/3/2020 chỉ đạo khẩn 

trương chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch. Tuy vậy, theo báo 

cáo của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo, đến sáng ngày 22/3/2020 nhiều 

địa phương chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về 

thiết lập các cơ sở cách ly; một số cơ sở cách ly chưa đáp ứng yêu cầu.  

Theo Thông báo số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị, dự 

báo tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn 

diện tới kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống của nhân dân, có 

thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Do vậy, việc thực hiện 

đồng bộ các giải pháp công tác phòng, chống dịch trong đó ngăn chặn, hạn 

chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các 

trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; 

khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.  

Đối với Hà Tĩnh, số lượng công dân Hà Tĩnh nhập cảnh vào địa bàn 

qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng 

Bình) và người Hà Tĩnh sinh sống ở các tỉnh, thành phố trong cả nước trở về 

địa phương rất lớn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu: 
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1. Đồng chí bí thư cấp ủy, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo khẩn trương thực hiện nghiêm túc, triệt để 

nội dung Công văn số 02-CV/BCĐ, ngày 19/3/2020 về thiết lập các khu cách 

ly tập trung cấp huyện, cấp xã đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo các 

quy định, hướng dẫn, báo cáo về Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

tỉnh trước 16 giờ 30, ngày 22/3/2020; đồng thời thường xuyên cập nhật, báo 

cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

2. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Công văn số 1338/CV-

BCĐ, ngày 17/3/2020 và Công văn số 1440/CV-BCĐ, ngày 20/3/2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện cách ly tập 

trung đối với tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào 

Việt Nam từ 0 giờ 00 ngày 21/3/2020 và rà soát, sàng lọc người các tỉnh 

khác về trên địa bàn Hà Tĩnh. Trường hợp người nhập cảnh có dấu hiệu 

sốt, ho, khó thở cần đưa ngay về cơ sở y tế để cách ly, điều trị và lấy mẫu 

xét nghiệm.  

3. Phân luồng, cách ly tập trung: Các lực lượng được giao đón tiếp 

công dân nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu và từ các địa phương khác thống 

nhất trực tiếp với chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện để phân luồng theo 

nguyên tắc chung: công dân của địa phương cấp huyện, cấp xã nào thì tổ 

chức cách ly tại địa phương đó.  

 - Đối với nhóm đối tượng có sức khỏe bình thường, không có các dấu 

hiệu bệnh, đảm bảo an toàn thì chuyển về các cơ sở cách ly tập trung cấp xã. 

Giao ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã 

chọn địa điểm đã thiết lập khu cách ly tập trung từ 50 - 100 người và chịu 

trách nhiệm quản lý, điều hành.  

- Nhóm đối tượng cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung cấp huyện và 

các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đóng trên địa bàn các huyện, thành phố, 

thị xã: Thực hiện việc quản lý, điều hành theo các quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

- Nhóm đối tượng còn lại cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung cấp 

tỉnh do Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 chỉ đạo: Giao Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh chủ trì điều hành. 

Nếu địa phương nào có công dân nhập cảnh và các địa phương khác về 

Hà Tĩnh nhưng không đủ cơ sở cách ly tập trung, không tổ chức tiếp nhận 

người cách ly thì bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 
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chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Chỉ đạo tỉnh và xem xét xử lý trách 

nhiệm người đứng đầu trong điều kiện phòng, chống dịch.  

- Trong trường hợp một số địa phương cấp huyện, cấp xã có số lượng 

người về quá đông, do điều kiện khách quan, bất khả kháng không đủ cơ sở 

cách ly tập trung và các trường hợp của các tỉnh khác về trên địa bàn tỉnh thì 

báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, xử lý kịp thời, phù hợp. 

4. Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các 

thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra và chịu 

trách nhiệm toàn diện việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

tại các địa phương, cơ sở. 

5. Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, giám 

sát, tổng hợp báo cáo thường xuyên cho Ban Chỉ đạo về tình hình, công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện nghiêm 

túc nội dung Công điện. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,  

- Văn phòng Trung ương Đảng,          (để báo cáo) 

- Ban Chỉ đạo quốc gia  

   phòng, chống dịch Covid-19, 

- Ban cán sự đảng Bộ Y tế, 

- Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, 

- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy,  

  đảng ủy trực thuộc, 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã,  

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, (đưa tin) 

-  Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 BÍ THƯ TỈNH ỦY 

kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Đình Sơn 
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