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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID19 tỉnh tổ chức họp về công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí Trần Lê Đoài
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc Họp, cùng tham
dự có các đồng chí đại diện các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo. Sau khi nghe
đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự
họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các cấp,
các ngành đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg
ngày 28/01/2021; của UBND tỉnh tại Công văn số 53/UBND-VP7 ngày
29/01/2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
Tuy nhiên, trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, đặc biệt xuất hiện
biến thể mới của vi rút có tốc độ lây lan nhanh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh yêu cầu các Sở, ban,
ngành, các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau :
1. Tiếp tục tập trung cao độ thực hiện nghiêm chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí
thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung
ương, chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Nhất là các nội dung chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021; của
UBND tỉnh tại Công văn số 53/UBND-VP7 ngày 29/01/2021 về việc thực hiện
một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; quán triệt sâu sắc phương
châm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược lấy phòng dịch
làm ưu tiên. Bám sát tình hình, sẵn sàng các kịch bản, phương án, cơ sở cách ly,
điều trị và các nguồn lực đảm bảo đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
2. Sở Y tế
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kích hoạt Bệnh viện dã chiến; tổ
chức tập huấn lại cho các nhân viên y tế, bảo đảm năng lực của hệ thống y tế, sẵn
sàng đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu việc mua sắm vật tư, sinh phẩm phục
vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp khẩn cấp, báo cáo UBND tỉnh.
Liên hệ mua vắc xin phòng chống COVID-19 khi có thông báo của Bộ Y tế.
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- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu
trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn ...) tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan dịch trong
các cơ sở y tế và lây lan từ cơ sở y tế ra cộng đồng; Các cơ sở y tế thực hiện việc
kê đơn, cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn cho tất cả
các đối tượng (tối đa 03 tháng).
- Hướng dẫn người dân thực hiện các quy định cách ly tại nhà/nơi lưu trú.
3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế tiếp tục chuẩn bị và tổ
chức tốt việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh; tuyệt đối
không để xảy lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và lây lan từ khu cách
ly ra cộng đồng.
4. Sở Công thương
- Phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch đối với Trung tâm Thương mại, siêu thị, chợ …
- Đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực phục vụ người dân đón Tết
Nguyên đán an toàn, đầy đủ, vui tươi; Sẵn sàng phương án đáp ứng tình huống
dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng yêu cầu các thuyền viên, nhân viên, ngư
dân và các cá nhân trên tàu, thuyền thực hiện việc khai báo y tế khi cập cảng và
các khu vực neo đậu tàu, thuyền.
7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố yêu
cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và người
dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cáchkhông tụ tập- khai báo y tế). Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và nhân
dân trên địa bàn tỉnh không đi, đến tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương ... các địa điểm
có nguy cơ cao theo thông báo khẩn của Bộ Y tế.
Chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch, các vụ việc đưa
thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận xã hội.
Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP12, VP2, VP7.
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