- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, các Sở ngành chức năng xem
xét kỹ, đề xuất thận trọng từng trường hợp người nhập cảnh vào tỉnh; báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
-Tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường quản lý chặt
công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; phát hiện kịp thời
người nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa bàn; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
5. UBND các huyện, thành phố:
- Yêu cầu phát trên loa truyền thanh về việc yêu cầu người dân hạn chế tụ tập
đông người; thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang. Giao phòng Văn hóa- Thông
tin cấp huyện chuẩn bị nội dung để thực hiện; tổ chức phát trên loa truyền thanh
nêu trên đảm bảo ít nhất 4 lần/ngày.
- Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như
siêu thị, nhà ga, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy... xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm,trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra vi phạm.
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ
tịch UBND tỉnh về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.
6. Giao Sở Y tế (cơ quan thường trực):
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phân luồng, phân loại, sàng lọc, đo nhiệt độ,
kiểm soát triệt để người bệnh đến khám chữa bệnh nhằm tăng cường công tác rà
soát các bệnh nhân có triệu chứng đến khám ở các cơ sở khám chữa bệnh công
lập và các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, cần thiết cho cách ly ngay các trường
hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.
- Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh
phẩm (khẩu trang, dung dịch sát khẩn...) và nhân lực sẵn sàng đáp ứng với các
tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra;
- Đề xuất nâng cấp hệ thống xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; đề xuất mua
bổ sung máy xét nghiệm SARS-CoV-2 để sẵn sàng chủ động xét nghiệm đáp
ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.
- Tiếp tục đề xuất việc tầm soát chủ động, xét nghiệm ngẫu nhiên đối với các
trường hợp người làm việc tại các nơi đông người; người làm việc tại các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tiếp xúc với nhiều người…;
7. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao
động-TB&XH, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo
các biện pháp phòng chống dịch tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp,
doanh nghiệp trên địa bàn, đơn vị phụ trách.
8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập
trung tại Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn 834; chủ động xây dựng phương án
về nhân lực, kinh phí để tiếp nhận công dân cách ly khi cần thiết.
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9. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khai thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện giao thông
công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát để chỉ
đạo, chấn chỉnh kịp thời.
10. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì phối hợp sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn,
kiểm tra việc phòng, chống dịch trong trường học; chuẩn bị phương án dạy học
trực tuyến khi cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của
Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.
11. Sở Công thương: Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
dịch tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng… yêu cầu người
dân bắt buộc phải đeo khẩu trang, được sát khuẩn tay và được đo thân nhiệt khi
vào giao dịch, mua bán.
12. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng
cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao
cảnh giác, thực hiện yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo
của Bộ Y tế, không tập trung đông người, chủ động phát hiện, thông báo cho các
cơ quan chức năng về các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định
phòng, chống dịch.
13. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trường học
chủ dộng xây dựng phương án phòng, chống dịch cho đơn vị mình; thường
xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch, cập
cập kết quả tự đánh giá trên bàn đồ chống dịch.
14. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh tiếp tục
phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện
5K, không tập trung đông người, chủ động thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiện của mỗi người dân
trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo; thông báo để các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện thành phố;
- Các cơ quan TƯ đóng trên địa bàn
- CPVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ;
- CV: NCTH;
- Lưu VT, (Tr
b).

Đỗ Thị Thanh Hương
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