
ĐẢNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

THỊ ỦY MƯỜNG LAY 

* 

Số 279-CV/TU 
v/v tiếp tục công tác phòng chống dịch 

COVID-19 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

Mường Lay, ngày 26 tháng 7 năm 2021 

 

  Kính gửi:  - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, 

- UBND thị xã; 

      - Các chi, đảng bộ trực thuộc; 

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. 

                           ----- 
 

Trong thời gian qua, tình hình, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 

cơ bản được kiểm soát, không có ca nhiễm mới. Tuy nhiên, tình hình, diễn biến 

dịch tại một số tỉnh, thành phố trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, 

ca nhiễm mới tăng nhanh có nguy cơ lây lan sang tỉnh Điện Biên nói chung, thị xã 

Mường Lay nói riêng. 

 Thực hiện Công văn số 304-CV/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 

116-CV/BDVTU ngày 22/7/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tăng cường công 

tác phòng, chống dịch COVID-19, Thường trực Thị ủy yêu cầu: 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị đến cơ sở tiếp tục tập trung cao nhất 

cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng 

dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh 

về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, bảo đảm mục tiêu 

kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng 

các tổ chức, cá nhân có đóng góp quan trong, tích cực trong phòng, chống dịch; xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo sát 

sao, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, tạo 

sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng 

tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; triển khai 

nhanh các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; chịu trách nhiệm trước 

Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa 

bàn, cơ quan, đơn vị. 

3. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, UBND thị xã lãnh đạo 

ngành Y tế, các xã, phường tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các kịch bản, 

phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ 
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tiêm vắc-xin được phân bổ. Chỉ đạo các các cơ quan, phòng, ban, đơn vị chủ động 

phối hợp, đề xuất các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người 

dân và doanh nghiệp. 

4. Ban Dân vận Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

các cấp làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình, vận động nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên 

và Nhân dân, không hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác trong phòng, chống dịch; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, 

giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; có giải pháp thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho 

người dân, nhất là những đối tượng khó khăn. Phối hợp tham gia các hoạt động 

thiện nguyện, hỗ trợ người dân, tạo sự hưởng ứng tích cực và đồng thuận trong 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 

5. Lực lượng vũ trang ngoài việc tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, chủ 

động phối hợp với các cơ quan, địa phương có các giải pháp bảo đảm an ninh trật 

tự, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình 

dịch bệnh xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự an 

toàn xã hội, cản trở công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã. 

6. Ban Tuyên giáo Thị ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền 

thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, góp phần 

củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, 

chống dịch; tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch, 

nhất là sau khi tiêm vắc-xin; tránh khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng 

gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. 

Thường trực Thị ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, 

các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện nghiêm nội dung 

Công văn này./. 
 

Nơi nhận:                                                                
- Như trên,                                                                                          

- TT. Thị ủy,                                                                                   

- Lãnh đạo VP thị xã,    

- Lưu VP. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Ngôn Ngọc Khuê 
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