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THÔNG BÁO
Kế t luâ ̣n của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên
tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19
Chiều ngày 31/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biênđã chủ
trì cuộc họp Ban chỉ đạophòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để chỉ đạo triển khai
công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Xây
dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các huyện,
thành phố họp tại điểm cầu của các địa phương.
Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các đại biểu tham dự cuộc họp,Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên kết luận và chỉ đạo các nội dung sau:
I.Trên thế giới dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt biến thể mới
của virus SARS-CoV-2 vừa phát hiện ở một số quốc gia ở châu Âu; Ngoài ra, ở các
nước khu vực Đông Nam Á, dịch cũng đang bùng phát trở lại. Ở nước ta cơ bản
kiểm soát tình hình dịch bệnh; Tuy nhiên, thời gian gần đây đã liên tục ghi nhận các
trường hợp nhập cảnh mắc COVID-19, đặc biệt trong tuần qua đã có trường hợp
mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép, hành trình di chuyển phức tạp khắp khu vực Tây
Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh, do đó, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn
thường trực, đặc biệt sắp tới là dịp Lễ, Tết, việc đi lại, nhu cầu nhập cảnh, đến/về
tỉnh rất lớn. Trong khi đó một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh ta và ngay cả
trong một số cơ quan nhà nước đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, thực hiện
không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của
ngành chức năng. Đồng thời việc phối hợp của các ngành, các cấp trong triển khai
các nhiệm vụ phòng chống dịch chưa thật sự chặt chẽ, nhất là việc giám sát, quản lý
tại nơi cư trú các trường hợp sau cách ly tập trung hoặc sau khi điều trị; việc kiểm
tra và triển khai các thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài…
Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các
hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo
người dân được đón Tết an toàn, vui tươi;UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp
tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh trong trạng thái “bình thường mới”, xác định chống dịch trong thời
gian dài và dần hình thành nếp sống, thói quen trong điều kiện có dịch. Đồng thời
cần quán triệt sâu sắc chủ trương lớn về thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ
không để dịch bệnh lây lan nhưng phải tạo điều kiện tối đa để phát triển các hoạt
động kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho người dân.
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Đặc biệt việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong giai đoạn trước,
trong và sau Tết Nguyên đán cần được duy trì ở mức sẵn sàng cao nhất, đảm bảo
tuyệt đối an toàn cho Nhân dân vui tết và việc tổ chức các sự kiện chính trị quan
trọng của đất nước trong thời gian tới.
II.Về các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, yêu cầu
các ngành, các cấp tiếp tụcquán triệt và triển khai thực hiện các Văn bản chỉ đạo về
công tác phòng chống dịch của Trung ương và của Tỉnh, đặc biệt là Công điện số
1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 vàCông điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 35-TB/TU ngày 08/12/2020và Công văn số
173-CV/TU ngày 16/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy; Công điện số 4362/CĐUBND ngày 04/12/2020 và Công văn số 4703/UBND-VXNV ngày 29/12/2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản liên quan khác. Đồng thời lưu ý các nội dung
sau:
1.Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:
- Khẩn trương kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của cơ
quan, đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. UBND các huyện,
thành phố nơi có các cơ sở lưu trú đăng lý là cơ sở cách ly tập trung thì khẩn trương
kiện toàn Ban điều hành các khu cách ly, ban hành nội quy, quy chế hoạt động đảm
bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
- Tiếp tục duy trì hệ thống giám sát phòng chống dịch đã được thiết lập, cụ thể:
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống chính trị cấp cơ sở tiếp tục thực hiện
nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch như là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu
dài, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan để dịch xâm nhập vào địa bàn quản lý.
Các ngành: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an, Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải ...
duy trì hệ thống giám sát, phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao,
không được buông lỏng; thực hiện kiểm soát tạm trú, tạm vắng, quản lý tốt các
trường hợp xuất, nhập cảnh, các trường hợp người dân, khách du lịch, người lao
động đến/về từ các địa phương có dịch bệnh để thông tin phối hợp Sở Y tế trong
công tác giám sát, phát hiện xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh.
Đặc biệt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh,
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng liên quan tăng cường mức
cao nhất việc tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái
phép qua đường mòn, lối mở ở các tỉnh biên giới di chuyển vào tỉnh, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm,nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Tân Sửu 2021.
- Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch ở mức độ cảnh giác cao nhất, không
được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu của từng địa phương, đơn
vị trong việc triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19;Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của hệ
thống chính trị. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý, thường
xuyên kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý
các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định, đặc biệt là các trường hợp không khai
báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định.
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2.Sở Y tế tiếp tục theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu
UBND tỉnh những giải pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả
“mục tiêu kép”. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các ngành, cấp cấp luôn chủ
động, sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch để kịp thời ứng phó hiệu quả khi
có tình huống xảy ra; tiếp tục duy trì thường xuyên hệ thống phòng, chống dịch
trong ngành y tế; đẩy mạnh giám sát, xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện nghi
ngờ; chuẩn bị các nguồn lực để sẵn sàng đáp ứng cho công tác điều tra, truy vết, lấy
mẫu, xét nghiệm, bảo đảm cơ sở điều trị trong trường hợp có ca bệnh Covid-19 và
phải khoanh vùng, xử lý dịch bệnh kịp thời.
3.Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng
liên quan khẩn trương định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh
và Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về công tác
phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn,
khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế); vận động mọi người dân thể hiện ý
thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện
trọng đại của đất nước trong năm 2021.
4. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành
khách, xe taxi, nhà ga tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; thực hiện
yêu cầu khách phải đeo khẩu trang trước khi lên tàu, xe; thường xuyên vệ sinh, khử
khuẩn bến bãi, phương tiện tàu, xe sau mỗi chu kỳ hoạt động. Phối hợp với Ga Tháp
Chàm thực hiện kiểm soát hành khách đến/về từ các nơi có ca bệnh Covid-19 theo
từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh.
5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố duy trì hoạt động thường xuyên của các
Tổ kiểm soát dịch Covid-19 thôn, khu phố, tăng cường giám sát, phát hiện người
nhập cảnh trái phép, người đến/về từ các địa điểm có liên quan dịch tễ theo thông
báo Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố; kích hoạt cơ chế, phương án phòng, chống dịch
của địa phương cho phù hợp với tình hình, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên
ngoài.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng chống
dịch (theo QĐ 115);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQTW trên địa bàn;
- Các huyện/thành ủy, UBND các
huyện, TP;
- TT Kiểm soát bệnh tật;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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