
 

 

TỈNH ỦY YÊN BÁI 

* 

Số 12-CT/TU 

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Yên Bái, ngày  05 tháng 5 năm 2021 

 
CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2021 

----- 
 
 

Trong thời gian qua, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần 

trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, 

nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã rất nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả 

“mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - 

xã hội; triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành 

động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị năm 2021, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức 

tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, trong nước và trong tỉnh, tiếp tục ảnh 

hưởng, tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ 

tỉnh. Mặc dù các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên có thời điểm công tác lãnh 

đạo, quản lý của một số tập thể, cá nhân còn thiếu sát sao, chưa làm hết trách 

nhiệm để phát sinh vấn đề phức tạp. 

Từ thực tiễn trên đặt ra yêu cầu cấp bách cho các cấp ủy, chính quyền, cả 

hệ thống chính trị của tỉnh cần quán triệt nghiêm túc, triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực 

hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2021 nhằm ứng phó kịp thời với mọi 

tình huống dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, hoàn 

thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Thực hiện nghiêm ngặt, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa 

bàn tỉnh 

1.1. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xác định nhiệm vụ phòng, 

chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện 

nay; nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới với yêu cầu cao trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm: "thần tốc, đồng 

bộ, toàn dân, toàn diện, hiệu quả" 
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Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải bám sát chỉ đạo của cấp 

trên, nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp hữu hiệu để ngăn 

chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian và 

công sức cho công việc hệ trọng này, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai kịp thời, chủ động, sáng 

tạo, linh hoạt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh đồng thời với phát triển kinh 

tế - xã hội, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng, hiệu 

quả, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về những việc cấp bách người 

dân cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay; tập 

trung vào các hình thức tuyên truyền trực quan, khai thác tối đa hiệu quả của 

công nghệ thông tin, mạng internet... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, 

khả năng, kỹ năng của người dân trong việc chủ động tuân thủ nghiêm các quy 

định của Đảng, Nhà nước, địa phương về phòng, chống dịch bệnh. 

1.2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và các địa phương 

Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của cấp trên, tranh thủ từng giờ, từng phút, 

triển khai nhanh chóng, thần tốc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, liên thông, nhịp 

nhàng giữa các lực lượng, địa phương, đơn vị, thực hiện nghiêm ngặt các 

biện pháp cấp bách truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để; mở 

rộng phạm vi, đối tượng xét nghiệm sàng lọc, tuyệt đối không để xảy ra 

việc để lọt, sót đối tượng làm lây nhiễm ra cộng đồng. Đẩy nhanh tiến độ tổ 

chức tiêm phòng Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh. 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, kịch bản phòng, chống, ứng 

phó với dịch bệnh theo từng cấp độ, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch 

bệnh theo phương châm bốn tại chỗ; có các phương án chi tiết, kỹ lưỡng, khoa 

học, thực tiễn, đảm bảo tính chủ động ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cao hơn để 

ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Xây dựng phương 

án sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực; chuẩn bị 

thêm các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến ngoài những địa điểm đã 

chuẩn bị từ trước để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp cần thiết. Chấn chỉnh, 

khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và các khâu tổ 

chức thực hiện công tác phòng, chống dịch. 

Tăng cường phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với chú trọng kiểm tra, 

giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các địa phương 

chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch hiệu quả nhất. Từng địa 

phương chủ động, sáng suốt, bám sát thực tế, áp dụng các biện pháp phòng, 
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chống dịch đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm, vi 

phạm quy định về phòng, chống dịch, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự đối 

với các trường hợp cố tình vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong 

công tác phòng, chống dịch. 

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm và đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất 

là các lực lượng tuyến đầu, trực tiếp; kịp thời động viên, khích lệ, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; duy trì thông cáo 

báo chí, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần ổn định tư 

tưởng nhân dân; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai 

sự thật, thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận. 

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ 

chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Tiếp tục triển khai các bước trong công tác bầu cử theo đúng quy định 

của Luật; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử 

viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 theo quy định; tổ chức mạn đàm về tiểu sử những người ứng cử. 

Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là việc 

chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, công tác phòng, chống dịch… 

tại các điểm bỏ phiếu; chỉ đạo in ấn, cấp danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử 

viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 cho các địa phương; kiểm tra thực hành nghiệp vụ của các Tổ 

bầu cử; chủ động xử lý các vướng mắc, phát sinh, đảm bảo tốt nhất các điều 

kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử. 

Tiếp tục tăng cường thời lượng, mở rộng các hình thức tuyên truyền về 

cuộc bầu cử, đặc biệt tuyên truyền đậm đặc từ ngày 16/5 đến hết ngày 

23/5/2021, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong xã hội 

hướng về ngày hội của toàn dân; thường xuyên thông báo cho cử tri biết về 

ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu để nhân dân thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu cử. 

Theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân; tập trung giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử (nếu có) theo 

quy định hiện hành. Chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án đảm bảo tuyệt 

đối an ninh trật tự, xây dựng phương án chủ động xử lý tình huống, sự cố (nếu 

có) tại các khu vực tiếp xúc cử tri vận động bầu cử và khu vực bỏ phiếu; làm 

tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho các ứng cử viên. 
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3. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị năm 2021 theo 

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy 

3.1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ 

đạo nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị 

quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại 

biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tiếp tục hoàn thiện, ban 

hành và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm liên thông, thống nhất, đồng bộ. 

3.2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:  

Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 với phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh nhằm thực hiện thắng lợi "mục 

tiêu kép". Rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện để có giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đối với từng chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 

số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy và chương trình, kế hoạch của cấp 

ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, nhất là các chỉ tiêu 

chậm tiến độ, nhiệm vụ khó; kịp thời đề ra các giải pháp khả thi, đảm bảo hoàn 

thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với các ngành, 

các lĩnh vực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phương án điều 

chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo 

phương châm "chỉ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ, giữ 

nguyên mục tiêu tăng trưởng chung" bảo đảm hoàn thành toàn diện các mục 

tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Trường hợp cần thiết, nghiên cứu tham mưu, đề xuất ban hành một số cơ 

chế, chính sách, giải pháp đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh ứng 

phó với tác động tiêu cực của dịch bệnh. 

3.3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  

Bám sát địa bàn, ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách; 

tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trực tiếp chỉ đạo công 

tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

tại địa phương được phân công theo dõi, phụ trách; đồng thời, chỉ đạo thực hiện 

và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách. Kịp thời báo cáo những vấn đề phát 

sinh với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thống nhất chỉ đạo, giải quyết. 
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3.4. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các 

sở, ban, ngành của tỉnh và Bí thư các huyện, thị, thành ủy 

Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

sát sao, quyết liệt các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, tổ chức 

thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ chính trị năm 2021 được 

giao. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác 

phòng, chống dịch và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, 

địa phương trong tình hình hiện nay. 

Chủ động rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 

Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy; từ đó, 

điều chỉnh linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; 

đồng thời, rà soát, bổ sung những nhiệm vụ cấp bách, phát sinh vào chương 

trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của cơ quan, đơn vị, địa 

phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục 

phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, bình tĩnh, 

yên tâm, tin tưởng, chung sức, đồng lòng, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, 

hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị; quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu của 

năm 2021 đã đề ra. 
 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, 

- Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, 

- Trưởng các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, 

- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, 

- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, 

  Cổng TTĐT tỉnh (để thông báo), 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh, 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Chuyên viên P. Tổng hợp - VPTU, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ  

 

 

 
 

 

 

Đỗ Đức Duy 
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