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Số 1511-CV/TU 
Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020  

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,  

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

  đảng ủy trực thuộc Thành ủy, 

- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

  và đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. 

----- 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; đặc biệt là   

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”, Ban Thường vụ  

Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc               

và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện một số          

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả           

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Thành ủy, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; trọng tâm là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020               

của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19”; phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hơn nữa tinh thần 

trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhận thức của các tầng lớp nhân dân 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

2- Giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục triển khai 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tinh thần 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”; đồng thời, khẩn trương 

tham mưu thực hiện các nội dung sau: 

2.1. Trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung           

dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; đặc biệt là sửa đổi, bổ sung 

dự toán chi năm 2020, theo hướng triệt để tiết kiệm, hiệu quả, cắt giảm             

các khoản chi không thật sự cần thiết bảo đảm thực hiện tốt việc điều hành 

chính sách tài chính chặt chẽ, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.  
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2.2. Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố         

ban hành chính sách hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn của người dân            

trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhất là người có công với nước, 

hộ nghèo, cận nghèo, những người có thu nhập thấp, mất việc làm và các đối tượng 

bảo trợ xã hội khác… bảo đảm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả           

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo chính sách an sinh 

xã hội và chăm lo tốt đời sống của nhân dân. 

2.3. Căn cứ các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân thành phố             

ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành các chính sách 

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

nhằm kịp thời hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, sản xuất kinh doanh thúc đẩy            

sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là sau khi dịch bệnh 

Covid-19 kết thúc. 

2.4- Ngay khi Chính phủ ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, căn cứ hướng dẫn của bộ, 

ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể, 

thống kê chặt chẽ, đầy đủ các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19 trên toàn địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện việc hỗ trợ kịp thời, 

đầy đủ, đúng quy định, tuyệt đối không để bất kỳ đối tượng được thụ hưởng nào 

bị bỏ sót. 

3- Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ngành Công Thương, các địa phương, 

đơn vị và cơ quan chức năng của thành phố tăng cường công tác phối hợp, 

thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ thị trường, điều tiết cung cầu hàng hóa, 

nhất là các mặt hàng thiết yếu bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân; 

đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, 

đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế,           

thương mại, nhất là các tổ chức, cá nhân có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá 

không hợp lý… 

4- Các quận ủy, huyện ủy chủ động phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng 

thành phố, chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời, 

hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Thành ủy         

về đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống của nhân dân. 

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị thực hiện                

các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất kinh doanh               

trên địa bàn kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là 

sau khi dịch bệnh Covid-19 kết thúc. 

5- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố,          

theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên                        
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và các tầng lớp nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời, triển 

khai thực hiện hiệu quả lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ              

phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc           

Việt Nam, tuyên truyền, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - 

xã hội các cấp thành phố triển khai thực hiện, tham gia ủng hộ, đóng góp 

kinh phí và hiện vật để hỗ trợ Quỹ phòng chống dịch Covid-19; thực hiện tốt 

công tác giám sát các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các chính sách 

hỗ trợ, việc vận động xã hội hóa và các quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 

bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.  

6- Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, 

Công an thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan 

thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố tuyên truyền, phổ biến thông tin            

về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đầy đủ, 

chính xác, kịp thời, đúng quy định; tăng cường công tác đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật 

đối với các hành vi vi phạm về thông tin, truyền thông, nhất là việc truyền tải, 

phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng 

tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, chủ trì, 

phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19          

và các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, 

tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo), 

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

- Đồng chí Bí thư, Phó BT TTTU (để báo cáo), 

- Các đ/c Thành ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

 
 

 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

      

 

Phạm Văn Hiểu 
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