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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên  

tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 
 

__________________ 

 

Sáng ngày 24/5/2021, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên 

chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 để nghe báo cáo tình 

hình, phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Cùng tham dự có 

lãnh đạo: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật.   

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tuần qua, đặc biệt trong ngày bầu cử 23/5 và các giải pháp 

tiếp theo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên kết luận và chỉ đạo các nội 

dung sau: 
 

I. Tại tỉnh ta, cả hệ thống chính trị của Tỉnh vào cuộc triển khai đồng bộ, quyết 

liệt và hiệu quả các giải pháp phù hợp nên đến nay tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm 

soát tốt; đã tổ chức thành công, an toàn kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, dịch 

bệnh Covid-19 tại nước ta vẫn còn diễn biến rất phức tạp, vì vậy UBND tỉnh yêu cầu 

các ngành, địa phương tiếp tục triển khai công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh 

quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa, không được lơ là, chủ quan, phải nỗ lực hơn nữa 

trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, không để dịch xâm nhập 

và lây lan trên địa bàn tỉnh, thực hiện thành công “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của 

Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn 

bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy 

và UBND tỉnh, nhất là đảm bảo thực hiện biện pháp 5K, lưu ý nâng cao ý thức người 

dân xem việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng như một thói quen 

thường nhật. 

II. Thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch, duy trì hoạt 

động của Tổ kiểm soát dịch cộng đồng, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người 

và các dịch vụ không cần thiết theo tinh thần Công văn số 2271/UBND-VXNV ngày 

12/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến hết tháng 5/2021.  

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương trên cơ sở đánh giá, phân 

tích, nhận định tình hình dịch bệnh; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 

phòng chống dịch tiếp theo, đảm bảo thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/5/2021 để xem xét, quyết định.  

2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử phạt quyết liệt hơn nữa việc không đeo khẩu 

trang ở nơi công cộng, xem đây là giải pháp giúp người dân hình thành và duy trì thói 

quen phòng dịch, nhất là việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 
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- Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tổ chức cao điểm kiểm tra, xử phạt hành vi 

không đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tham gia giao thông.  

- Các Sở, ban, ngành, địa phương theo địa bàn, lĩnh vực được phân cấp quản lý, 

có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhất là những 

nơi thường xuyên tập trung đông người; xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi 

không đeo khẩu trang nơi công cộng. 

- Hiện nay dịch bùng phát mạnh tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chủ yếu từ 

các khu/cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có đông người lao động. Yêu cầu Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp 

rút kinh nghiệm từ các tỉnh, tăng cường kiểm tra, siết chặt công tác phòng, chống dịch 

tại các cơ sở, nhà máy sản xuất có đông người lao đông trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, 

giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, thành lập Đoàn kiểm tra liên 

ngành (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Y tế, các địa phương liên quan,...) tổ chức kiểm tra việc triển khai các quy 

định phòng chống dịch tại Công ty may Tiến Thuận, Công ty Thông Thuận, Công ty 

dệt Phong Phú; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/5/2021.    

3. Giao Sở Y tế khẩn trương tham mưu trình ban hành: 

- Kế hoạch tổ chức xét nghiệm tầm soát mở rộng tại các điểm nguy cơ cao tập 

trung đông người trên địa bàn tỉnh như khu công nghiệp, chợ, siêu thị, bến cảng, nhà 

ga, chợ, doanh nghiệp có đông người lao động,… đảm bảo phù hợp với khả năng và 

kinh phí của địa phương. 

- Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh theo 

số lượng phân bổ của Bộ Y tế. 

4. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố 

khẩn trương báo cáo, đánh giá kết quả triển khai các phương án phòng, chống dịch 

Covid-19 trong kỳ bầu cử vừa qua, nhất là nhiệm vụ xét nghiệm cho thành viên Tổ bầu 

cử, ứng cử viên và việc triển khai bầu cử tại nhà đối với các trường hợp thuộc diện 

cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà theo chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh.    
 

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:          KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng chống 

dịch; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn; 

-UBND các huyện, TP; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

 

                      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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