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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp 

rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 02/8/2021 

 

Ngày 02/8/2021, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

và đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp 

họp trực tuyến để rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh); 

đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo COVID-19  huyện, thị xã, thành 

phố và xã, phường, thị trấn. 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 dự họp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh kết luận 

một số nội dung sau: 

Thời gian qua, các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân 

đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều chủ 

trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Chính nhờ vậy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, 

đợt bùng phát dịch lần này có quy mô lớn, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, số lượng 

công dân từ các vùng dịch trở về quê hương ngày càng nhiều, trong đó có nhiều 

công dân dương tính với COVID-19, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, 

chống dịch, nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly và lây lan ra cộng đồng 

là hiện hữu. Để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

trong tình hình cấp bách hiện nay, Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh yêu cầu: 

1. Lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò của 

các cấp uỷ, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong 

nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình 

mới theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, của UBND 

tỉnh và Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh. Quán triệt tinh thần, quan điểm “chống dịch 

như chống giặc”, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động trong bất kỳ tình 
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huống nào; chủ động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, 

thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; duy trì thực hiện 

tốt "5K", phát huy vai trò của Tổ phòng, chống dịch cộng đồng và chính quyền 

cấp cơ sở với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", kiểm 

soát chặt chẽ người vào địa bàn; triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm 

trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Ban chỉ đạo COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát cơ sở 

vật chất, lực lượng, các điều kiện đảm bảo, xây dựng các phương án chống dịch 

ở mức cao nhất. 

2. Sở Y tế 

- Xây dựng kịch bản, giải pháp cụ thể ứng phó với tình huống dịch bệnh 

lây lan diện rộng với mức độ cao nhất như: Phòng ngừa, khoanh vùng, cách ly, 

xét nghiệm, điều trị... phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh. 

- Chủ động thực hiện các thủ tục mua sắm trang, thiết bị, vật tư y tế phục 

vụ phòng, chống dịch. 

- Tăng cường công tác xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại các khu vực có 

yếu tố dịch tễ và các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch nhằm phát hiện 

sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời khoanh vùng, cách ly, hạn chế đến mức 

thấp nhất việc lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 

- Rà soát, thống kê danh sách cán bộ ngành y tế đã nghỉ hưu trên toàn 

tỉnh, bao gồm các đơn vị của Bộ Y tế, có sức khỏe, nhiệt huyết tham gia phòng, 

chống dịch để tổ chức tập huấn nghiệp vụ, sẵn sàng bổ sung vào tuyến đầu 

chống dịch khi có yêu cầu. 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho toàn bộ các trường hợp đã được 

tiêm mũi 1, trong đó ưu tiên tiêm cho tất cả các lực lượng công an, quân đội, 

công an bán chuyên trách, dân quân tự vệ, tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại 

các Khu cách ly tập trung; triển khai tiêm phòng COVID-19 diện rộng theo kế 

hoạch của UBND tỉnh. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Tiếp tục chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, kích hoạt tối đa các 

Khu cách ly tập trung cấp huyện, cấp xã đảm bảo công tác cách ly phòng, chống 

dịch trong tình hình mới. 

- Chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly thực hiện nghiêm 

quy trình cách ly, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 
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4. Công an tỉnh 

- Tăng cường giám sát tất cả các phương tiện và người qua Chốt theo quy 

định, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 

- Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc đưa đón công dân từ vùng dịch 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1063/CĐ-TTg ngày 

31/7/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 

5. Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, đồng thuận trong công tác phòng, chống dịch, nhất là người dân các khu 

vực có cơ sở cách ly tập trung. 

- Vận động hội viên, đoàn viên tham gia hỗ trợ tích cực các tuyến đầu 

phòng, chống dịch tại các chốt kiểm tra y tế liên ngành và các khu cách ly tập 

trung. 

- Tiếp tục phát động phong trào vận động tổ chức, doanh nghiệp, mọi tầng 

lớp nhân dân tích cực hỗ trợ vật chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

6. Sở Công thương 

- Chủ động nắm sát tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến trên địa bàn, 

bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh về công tác phòng chống dịch… để có 

phương án điều phối hàng hóa, đảm bảo nguồn cung trên địa bàn. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc đảm bảo cung cấp 

hàng hóa, thực phẩm phục vụ tại các Khu cách ly tập trung. 

- Xây dựng phương án đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm 

phục vụ nhu cầu của người dân trong các tình huống thực hiện các biện pháp giãn 

cách xã hội theo từng cấp độ. 

7. Công ty Cổ phần Môi trường Công trình đô thị Huế phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương liên quan thực hiện công tác thu gom, xử 

lý rác thải, khử  khuẩn môi trường tại các khu cách lây tập trung và các Chốt kiểm 

tra, điểm dừng nghỉ cho công dân từ các vùng dịch qua địa bàn tỉnh bằng xe máy 

theo quy trình đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (để b/c)                                                                       

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP: Lãnh đạo và CV; (gửi qua mạng) 

- Lưu: VT, GD, CN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

Hoàng Phước Nhật 
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