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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID19 tỉnh tổ chức cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí Trần Lê
Đoài - 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,
BCH Quân sự tỉnh, 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, Ban quản lý các Khu công nghiệp, 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 dự họp, đồng chí
Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách
nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, nhất là ngành y tế, quân đội, công an
đã thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19
phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh; đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và
các Bộ, ngành Trung ương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp
nào dương tính với COVID-19 trong cộng đồng.
2. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn
nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương
lớn về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh
phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở,
ban, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1. Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống dịch
COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh về công tác, phòng chống dịch. Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không
chủ quan, coi thường dịch bệnh, nhất là trong hệ thống các cơ sở y tế.
Tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái
“bình thường mới”, như: Yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại
nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tụ tập đông
người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn
khi tiếp xúc.
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2.2. Sở Y tế:
- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch Covid-19, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn
của Bộ Y tế, các Bộ ngành Trung ương, chủ động tham mưu UBND tỉnh về các
biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. Chủ trì, xây dựng
phương án, chuẩn bị các điều kiện về phòng, chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an
toàn tại các sự kiện lớn của tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế
không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế.
- Phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương tham mưu việc thực hiện thu phí
đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh về cách ly phòng chống dịch, báo cáo
UBND tỉnh.
2.3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động
Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Giao thông
vận tải và các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn trong bệnh viện, trường học, nơi làm
việc, phương tiện giao thông công cộng…theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và các
Bộ, ngành Trung ương.
2.4. Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện
giám sát chặt chẽ quá trình cách ly tại nơi cư trú đối với 104 công dân được đón
từ thành phố Đà Năng trở về địa phương, đảm bảo thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế .
2.5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục duy trì việc bố trí và chuẩn bị tốt các
điều kiện đảm bảo tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.
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./.
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