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V/v chủ động ứng phó và phòng, chổng 

dịch bệnh Covỉd-19 trên địa bàn thành phố

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM__________ •_______________•_________

Hải Phòng, ngày 10 thảng 9 năm 2021

Kỉnh gửi: - Ban cán sự đảng ƯBND thành phố,
- Các Ban Thành ủy: Tuyên giáo, Dân vận,
- Các quận ủy, huyện ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các tồ chức chính trị-xã hội thành phố,
- Hội Chữ thập đỏ thành phố,

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính 
trị - xã hội các cấp đã chủ động, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ 
truong, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; từ đó, dịch bệnh trên địa bàn thành 
phố đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong nước tiếp tục 
lây lan ra diện rộng ở nhiều nơi, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, khó lường, đặc biệt đã 
xuất hiện một số biến thể mới... Từ kinh nghiệm một số địa phương trong cả nước, 
để chủ động ứng phó và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố; 
Thường trực Thành ủy có ý  kiến như sau:

1. Giao Ban cán sự đảng ƯBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế:

- Phối họp các Trường thuộc ngành Y tế trên địa bàn thành phố xây dựng 
nội dung, giáo trình cụ thể; tổ chức tập huấn, hướng dẫn, cung cấp kiến thức, kỹ 
năng cho đội ngũ nhân viên y tế, cộng tác viên, tình nguyện viên về phương pháp, 
cách thức tham gia chẩn đoán, hỗ ữợ điều trị, chăm sóc người mắc Covid-19. Phân 
bổ số lượng họp lý thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bảo đảm 
đồng bộ trong hoạt động giữa các bộ phận; đồng thời hỗ trợ các trang bị kỹ thuật y 
tế cần thiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân viên y tế và Nhân dân trong quá 
trình tiêm vắc-xin.

- Chủ động xây dựng kịch bản khi dịch bệnh xâm nhập vào thành phố, có 
nhiều ca F0 trong cộng đồng; hướng dẫn tự chăm sóc sức khỏe, cách sử dụng thuốc 
đối với người mắc Covid-19 cách ly tại nhà; thường xuyên đăng tải trên Đài Phát 
thanh-Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, cổng Thông tin điện tử thành phố 
và các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Chữ 
thập đỏ thành phố lập danh sách đội ngũ đoàn viên, hội viên của đơn vị, chủ động
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phối họp chặt chẽ với ngành Y tế khẩn trương tồ chức tập huấn, hướng dẫn để hỗ 
trợ lực lượng y tế khi cần thiết; xây dựng kế hoạch cụ thể trong tình huống dịch 
bệnh có diễn biến xấu, lây lan trong cộng đồng.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức về lợi ích 
của việc tiêm vắc-xin; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tránh tâm 
lý chủ quan, nhất là sau khi tiêm vắc-xin.

4. Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tồ quốc và các tổ chức chính t r ị - x ã  hội 
thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố làm tốt công tác phối họp, đồng hành cùng 
chính quyền các cấp; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia có trách 
nhiệm vào các hoạt động chống dịch của thành phố.

5. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường chỉ đạo chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách thủ 
tục hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh, không để ảnh hưởng tới đời sống Nhân dân và hoạt động của các 
cơ quan, doanh nghiệp.

Nơi nhân:
- Như trên,
- Các đ/c Thường trực Thành ủy “để báo cáo”,
- VPTU: + Các đ/c lãnh đạo,

+ Các đ/c Đồng, Minh-TH,
+ Lưu.

T/L BAN THƯỜNG v ụ
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