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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 ngày 28/5/2021 
  

Ngày 28/5/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã 

chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh.  

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh) và được kết nối trực tuyến đến 

các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; đại diện một số 

doanh nghiệp có số lượng lao động lớn trên địa bàn. Sau khi nghe Giám đốc Sở Y 

tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn, ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên tham gia dự họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận một 

số nội dung sau:  

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương khẩn trương triển khai các 

nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 236/TB-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh. 

2. Sở Y tế:  

- Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại các cơ sở y tế 

công lập và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở 

y tế thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Chịu trách nhiệm trước 

Ban Chỉ đạo COVID - 19 tỉnh về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở 

y tế trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn 

vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra độc lập kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, công nghiệp; hoàn thành công tác kiểm 

tra ngày 30/5/2021, trước khi Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra phòng, chống 

dịch tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, công nghiệp của địa phương theo kế 

hoạch của Bộ.  

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa 

phương tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh 

doanh tại địa phương. 
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- Tham mưu triển khai kế hoạch tiêm vắc xin đợt 2 đảm bảo đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế, lưu ý các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt kiểm tra liên 

ngành; các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, công nhân môi trường đô 

thị, phóng viên, báo chí... 

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương về phương án quản lý, giám sát đối với 

các F0, F1 trở về địa phương để tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn phòng dịch. 

Chú ý kiểm tra nơi cư trú của F0 sau khi khỏi bệnh về địa phương. Trong trường 

hợp trở về nơi cư trú mà không đảm bảo điều kiện thì phải có phương án giám sát 

y tế phù hợp. 

- Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước, nhất là 

các địa phương đang có diễn biến dịch bệnh phức tạp như Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và dịch bệnh trên địa bàn để tham mưu, đề xuất 

Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh các giải pháp phòng dịch trên địa bàn. 

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:  

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các lực lượng tăng cường kiểm soát công 

dân đến và về địa phương, nhất là công dân đi về từ các địa phương đang có dịch; 

không để xảy ra tình trạng công dân đến Thừa Thiên Huế không được giám sát, 

khai báo và theo dõi.  

- Xử lý nghiêm các đối tượng đi từ vùng dịch trở về địa phương không 

thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực cũng như các hành vi vi 

phạm các nguyên tắc phòng dịch của Tỉnh theo hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

- Tăng cường quản lý, giám sát đối với các F0 đã hoàn thành điều trị, xuất 

viện và các F1 đã hoàn thành cách ly trở về đại phương nơi cư trú theo hướng dẫn 

của Sở Y tế; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo COVID - 19 tỉnh nếu để xảy ra 

tình trạng vi phạm các nguyên tắc phòng dịch trong cách ly phòng dịch của các 

công dân thuộc địa phương quản lý. 

- Có phương án chuẩn bị sẵng sàng đưa vào hoạt động các khung cách ly tập 

trung tại địa phương khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh. 

- Tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng, trang thiết bị tại các Chốt kiểm tra 

liên ngành của địa phương và các điều kiện cần thiết để các Chốt kiểm tra y tế liên 

ngành nâng cao năng lực trong thực thi nhiệm vụ. 

- UBND các địa phương kiểm tra đăng ký lưu trú đối với các trường hợp F1 

đã  hoàn thành cách ly tập trung, trở về địa phương giám sát y tế theo quy định để 

có các giải pháp xử lý đảm bảo điều kiện phòng dịch. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:  

- Tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát đối với các công dân đang cách ly 

phòng chống dịch tại các khu cách ly; tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong 

công tác quản lý, giám sát tại các T. 

- Có phương án sẵn sàng kích hoạt lại các khu cách ly, đảm bảo phục vụ 

công tác cách ly phòng dịch khi có yêu cầu. 
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5. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:  

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra độc 

lập kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các khu kinh 

tế, công nghiệp; hoàn thành công tác kiểm tra trước khi Đoàn công tác của Bộ Y tế 

kiểm tra phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế, công nghiệp 

của địa phương theo kế hoạch của Bộ. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí an 

toàn phòng dịch tại các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trong khu kinh tế, 

công nghiệp đã được ban hành đảm bảo công tác phòng dịch. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp cụ thể danh sách/nơi thường trú/tạm trú... 

đối nhân viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu kinh 

tế, công nghiệp để gửi cho các địa phương nơi nhân viên, người lao động cư trú và 

địa phương nơi có khu kinh tế, công nghiệp (gửi UBND cấp huyện, cấp xã). 

- Do tình hình dịch bệnh đang phức tạp, đề nghị các doanh nghiệp tạm thời 

không tiếp nhận mới các lao động từ địa phương khác đến làm việc tại các doanh 

nghiệp, để đảm bảo an toàn phòng dịch. 

6. Công an tỉnh: 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành tại hai huyện 

Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, 

hướng dẫn, các thông báo về kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh của Ban Chỉ 

đạo COVID-19 tỉnh. 

- Tăng cường công tác xử phạt các hành vi vi phạm các quy định phòng, 

chống dịch của Tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo hướng dẫn 

của Sở Tư pháp. 

7. Sở Công thương tăng cường tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các siêu thị, các chợ, trung tâm thương mại… giám sát chặt chẽ 

việc quét QR code; tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh phương án lưu thông 

hàng hóa trên địa bàn trong tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Công thương. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở 

Giao thông Vận tải và các địa phương tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng 

trong việc giám sát người và phương tiện vào địa phương. Hỗ trợ cho các địa 

phương, các Chốt trong việc ứng dụng công nghệ để giám sát, quản lý người và 

phương tiện từ các địa phương khác đến/đi qua địa bàn tỉnh. 

9. Về một số chủ trương về công tác phòng, chống dịch:  

- Đồng ý chủ trương hỗ trợ cho tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y 

tế, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị 

liên quan nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo COVID - 19 xem xét, quyết định hình 

thức hỗ trợ phù hợp.  

http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=wTGEn5MnnPrXQ26NPJLaNN6xDL2UCYBcqJCjqZD@RsI6n7rTKQnUOOdQxrCr@F1rwfKBUzgzqSuwzo4Ngulk3@N1mKcI52J4ydd0WkoqCiv@FTUSDnBAvBSf$KLWOcbo
http://vpubnd.thuathienhue.egov.vn/DesktopModules/PMHSCV/VBDi/XemChiTietVanBanDi.aspx?xemvbdata=wTGEn5MnnPrXQ26NPJLaNN6xDL2UCYBcqJCjqZD@RsI6n7rTKQnUOOdQxrCr@F1rwfKBUzgzqSuwzo4Ngulk3@N1mKcI52J4ydd0WkoqCiv@FTUSDnBAvBSf$KLWOcbo
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- Đồng ý chủ trương chuẩn bị thêm 300 giường để chuẩn bị phục vụ cho các 

khu cách ly khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh, giao Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. 

- Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp 

tỉnh có biện pháp giám sát phương tiện cung ứng hàng hóa ra/vào nhà máy, xí 

nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh. 

- Các địa phương chủ động xây dựng các phương án chuẩn bị các khu cách 

ly tập trung sẵn sàng cho tình huống cách ly F1 với số lượng lớn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch của người 

dân, giám sát công dân từ vùng dịch về địa phương đảm bảo quy định phòng dịch 

của Tỉnh. 

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương hạn chế cử cán bộ, 

công chức, viên chức đi công tác hoặc đến các địa phương đang có dịch cũng như 

hạn chế làm việc với các đoàn công tác đến từ các vùng dịch. Tăng cường công tác 

chỉ đạo và triển khai họp trực tuyến khi cần. 

- UBND các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra đăng ký tạm trú, khai 

báo y tế trong các khu đô thị mới, chung cư. 

- Sở Y tế tăng cường kiểm tra test nhanh đối với các lái xe cung ứng hàng 

hóa cho các doanh nghiệp từ vùng dịch. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo để các đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c)                                                                       

- Các thành viên dự họp; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- VP: CVP, PCVP, các CV; (gửi qua mạng) 

- Lưu: VT, GD, VH. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thanh Bình 
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