Cơ quan: Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Mail: vptu@hatinh.dcs.vn
Thời gian ký: 08/04/2021 15:12:49

TỈNH ỦY HÀ TĨNH
*
Số 280-CĐ/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
ĐIỆN:
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy,
- Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở.
Thời gian qua, các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia
cầm diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, nhất là dịch
bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và Dịch tả lợn Châu Phi. Tại Hà Tĩnh, cấp ủy
đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các ngành chuyên môn
đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Tuy vậy,
hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh ở một số địa phương còn hạn chế.
Dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến
hết sức phức tạp, khó lường, có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng, gây
thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và
đời sống Nhân dân.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc, các ban, sở ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các
văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; đồng
thời khẩn trương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp
để kịp thời ngăn ngừa, bao vây, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa thiệt hại do
dịch bệnh gây ra, trọng tâm là:
1. Huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tổ chức thực hiện quyết liệt,
đồng bộ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là; quyết tâm bao vây, khống chế, thu hẹp phạm vi, sớm dập
tắt dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch
bệnh trên gia súc, gia cầm.
2. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã
hội xác định công tác phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, Dịch tả
lợn Châu Phi và các loại dịch bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm ở giai đoạn
hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đưa vào chương trình, kế hoạch công
tác hàng tuần, hàng tháng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát
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việc thực hiện; chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong công tác
phòng, chống dịch bệnh. Cùng với công tác phòng, chống dịch trên gia súc, gia
cầm, phải hết sức quan tâm chăm sóc cây trồng vụ Xuân và công tác phòng,
chống sâu bệnh trên cây trồng, nhất là cây lúa, ràu màu.
3. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các
cấp, nhất là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nắm chắc tình hình, diễn
biến dịch bệnh hằng ngày; huy động nguồn lực, tập trung tổ chức, triển khai kịp
thời, đồng bộ các biện pháp cụ thể để bao vây, dập tắt dịch bệnh trên địa bàn;
chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên nếu chủ quan, lơ là, thiếu
trách nhiệm để dịch kéo dài, lây lan làm ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và
kinh tế - xã hội của địa phương.
4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, các
ngành chức năng kịp thời xây dựng kế hoạch, triển thực hiện các giải pháp đồng
bộ để chống dịch có hiệu quả, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh; xem
xét có chính sách hỗ trợ đối với ngành chăn nuôi, ổn định sản xuất, kinh doanh và
đời sống Nhân dân.
5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công
tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về tình hình dịch bệnh và tích
cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng hộ gia đình,
từng địa bàn dân cư; phản bác các thông tin sai lệch, gây tâm lý hoang mang
trong Nhân dân; đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm.
Các đồng chí Trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân
công thành viên bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ngành thường xuyên
kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, bổ cứu việc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh tại các địa phương.
Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện,
thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
(báo cáo)
- Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT,
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy,
- Trường Chính trị Trần Phú,
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, (đưa tin)
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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