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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày 09 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức họp về công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp,
cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở Y tế,
các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh: Công
an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài
chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động
Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý các khu công
nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi
nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các đại
biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh ở trong nước diễn biến phức tạp,
đã xuất hiện một số ổ dịch với nhiều ca nhiễm ở nhiều tỉnh, thành phố. Ở tỉnh,
đến nay đã có 02 ca nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã triển khai kịp thời nhiều giải pháp cấp
bách nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh. Hoan nghênh ngành Y tế, Công an,
Quân sự, các huyện, thành phố đã tích cực vào cuộc, triển khai kịp thời, quyết
liệt và có hiệu quả các biện pháp phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp
thời, truy vết thần tốc, dập dịch quyết liệt. Đến nay, tình hình dịch bệnh ở tỉnh
vẫn trong tầm kiểm soát.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các
huyện, thành phố tập trung vào một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19, của Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
và Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 05/5/2021, Công điện số 18/CĐ-UBND
ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng,
chống dịch COVID-19.
Ngành Y tế, Công an, Quân sự, các huyện, thành phố chủ động, linh hoạt
trong xử lý các tình huống đảm bảo kịp thời công tác phòng, chống dịch. Trong
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đó lưu ý biện pháp hạn chế tập trung đông người, hạn chế di chuyển; kêu gọi
toàn thể nhân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh, cùng thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế và các cấp chính quyền.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua hệ
thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn và đội thông tin lưu động với
tinh thần "chống dịch như chống giặc", không được chủ quan, lơ là, nhưng phải
bình tĩnh, không được hoảng loạn, mất bình tĩnh; từng gia đình, từng người dân,
từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng,
chống dịch, nhất là đeo khẩu trang, khai báo y tế không trung thực...
3. Tạm dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người. Các hoạt động tại
các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự giảm tối đa về quy mô và áp dụng nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
4. Công an, Y tế, các huyện, thành phố khẩn trương truy vết thần tốc, triệt
để những trường hợp có liên quan đến ca bệnh COVID-19, những cơ sở, địa
điểm có khả năng lây nhiễm cao theo thông báo của Bộ Y tế, như: Bệnh viện
Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều...
5. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các địa
điểm có nguy cơ cao như các khu cách ly, tại các nhà máy, xí nghiệp, các chợ
dân sinh, siêu thị, nhà ga, bến xe, các bệnh viện, cơ sở lưu trú, cơ quan, công
sở... Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch; xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm.
6. Lực lượng công an chủ trì, phối hợp với chính quyền các xã, phường,
thị trấn kích hoạt các tổ COVID-19 cộng đồng ở các thôn, xóm, tổ dân phố "đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để nắm chắc biến động nhân khẩu, lập
danh sách các trường hợp mới đến địa phương, trường hợp đi từ vùng dịch trở
về. Đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà.
7. Về giãn cách, phong tỏa: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ
tình hình thực tế tại địa phương quyết định việc giãn cách, phong tỏa tại các
thôn, xóm, tổ dân phố. Đồng thời chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ tại các vùng thiết
lập giãn cách, cách ly; đảm bảo công tác hậu cần trong vùng cách ly.
8. Về khu cách ly y tế tập trung:
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có kế hoạch mở rộng cơ sở cách ly y tế tập
trung của tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch.
- Các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần
thiết để sẵn sàng kích hoạt khu cách ly y tế tập trung đáp ứng yêu cầu phòng,
chống dịch trên địa bàn huyện, thành phố.
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9. Sở Y tế, Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng kịch bản đáp ứng từng cấp độ
diễn biến tình hình dịch bệnh, đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban
bầu cử tỉnh.
10. Sở Y tế chuẩn bị tốt các điều kiện về năng lực y tế phục vụ công tác
phòng, chống dịch, nhất là sinh phẩm xét nghiệm, máy móc, trang thiết bị,
thuốc, vật tư y tế.
11. Sở Tài chính đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, nhất
là nguồn lực cho sinh phẩm xét nghiệm, máy móc, trang thiết bị, thuốc, vật tư y
tế, chế độ, chính sách.
12. Về chế độ báo cáo: Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố chủ
động báo cáo kịp thời về UBND tỉnh các vấn đề nảy sinh, khó, phức tạp, vượt
thẩm quyền liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để chế độ điện thoại 24/24
giờ nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
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);
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Chu Thị Hồng Loan
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