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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng,
chống dịch COVID-19 ngày 24/8/2021
Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, các Tiểu ban giúp việc về công
tác phòng, chống dịch COVID-19; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh uỷ và các thành viên dự họp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện
Nghĩa kết luận như sau:
1. Giao Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang chỉ đạo việc
triển khai công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh theo hướng dẫn của Bộ
Xây dựng.
2. Giao Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chỉ đạo
giải quyết các vấn đề liên quan doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc 4 tại
chỗ.
3. Phê bình Tiểu ban Xét nghiệm và Tiểu ban Điều trị do thực hiện chưa
tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định, dẫn đến bùng phát dịch COVID19 tại Bệnh viện Quân – Dân y Đồng Tháp.
4. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong 10 ngày tới,
theo hướng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn toàn tỉnh;
nghiêm túc rút kinh nghiệm và quyết tâm khắc phục những hạn chế trong thời
gian qua như: việc kiểm soát tại các chốt, tổ chức đám tang, quản lý lực lượng
shipper, các lực lượng tình nguyện…
- Tiếp tục tầm soát những khu vực có nguy cơ cao, khu phong toả còn
xuất hiện ca F0 để loại hết các F0 ra khỏi địa bàn.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: Định hướng các cơ quan truyền thông
trên địa bàn Tỉnh tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong
việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg đến hết ngày 05/9.

6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế
hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý tang lễ trong điều kiện phòng,
chống dịch COVID-19 theo hướng khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng.
7. Các Tiểu ban giúp việc
a) Tiểu ban Điều trị
- Làm rõ nguyên nhân trường hợp 02 vợ chồng ở xã Mỹ Trà, thành phố
Cao Lãnh tử vong, báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 25/8/2021.
- Phối hợp với Tiểu ban Cách ly phân nhóm F0 là trẻ em và người thân ở
khu vực riêng để hạn chế lây nhiễm và chăm sóc tốt hơn; triển khai ngay việc
giãn cách F0 tại Bệnh viện Quân - Dân Y Đồng Tháp.
b) Tiểu ban Xét nghiệm: Khuyến khích việc cải tiến quy trình xét nghiệm
theo hướng tăng số lượng mẫu xét nghiệm, rút ngắn thời gian trả kết quả…
8. Các kiến nghị của cơ quan, đơn vị và địa phương
- Về xe đưa người hoàn thành điều trị hoặc cách ly địa phương: Giao Tiểu
ban Hậu cần chủ trì, phối hợp với Tiểu ban Cách ly tổ chức thực hiện.
- Về các chốt chặn kiểm soát dịch: Giao Ban An toàn giao thông Tỉnh chủ
trì, phối hợp với địa phương kiểm tra việc lập các chốt chặn trên địa bàn Tỉnh; vị
trí nào chưa hợp lý, không cần thiết thì kiến nghị địa phương huỷ bỏ hoặc di
chuyển cho phù hợp.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo ý kiến nêu trên đến các đơn
vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- CA Tỉnh, BCHQS Tỉnh, BCHBĐBP Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, THVX. Thg.
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