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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh tổ chức cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp, cùng tham dự
có các đồng chí đại diện các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo: Y tế, Công an,
BCH Quân sự, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo,
Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng, Đài
Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các
đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống
dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
tỉnh. Đến nay tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19
trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19;
yêu cầu các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.
Tập trung thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông
báo số 132/TB-UBND ngày 12/8/2020.
2. Sở Y tế căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ ngành Trung ương,
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở mức
cao hơn, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19.
3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các
đơn vị sự nghiệp công lập chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị
như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang , rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, tích cực khai
báo y tế, cài đặt sử dụng phần mềm Bluezone ... Hạn chế tổ chức các hội nghị, cuộc
họp đông người, không cần thiết; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.
4. Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế, tuyệt
đối không lơ là, chủ quan; nhất là tại cơ sở đang điều trị cho các trường hợp nhập
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cảnh dương tính với COVID-19, không để lây nhiễm chéo, phát tán mầm bệnh ra
cộng đồng.
5. Sở Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành
phố tiếp tục rà soát, cách ly, theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, các
trường hợp đi về từ vùng có dịch theo quy định.
6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; lưu thông tin cá
nhân và lịch trình di chuyển đối với khách lưu trú.
7. Sở Giao thông Vận tải tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh
doanh hoạt động vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo
hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.
8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng
tỉnh, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức
khỏe đối với cán bộ, chiến sỹ.
9. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền (nhất là tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của
xã, phường, thị trấn) kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về tình hình dịch
COVID-19, các biện pháp về phòng, chống dịch, như: yêu cầu đeo khẩu trang nơi
công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tích cực khai báo y tế … để
nhân dân biết, nghiêm túc thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân
cài đặt, sử dụng phần mềm Bluezone.
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);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP12, VP7, VP2.
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