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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 25/8/2021
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 Đoàn Tấn Bửu làm việc với
Tiểu ban Xét nghiệm về triển khai gộp mẫu trong phòng xét nghiệm để không
tốn thời gian, nhân lực lấy mẫu giải gộp khi phát hiện F0, qua đó tiết kiệm chi
phí.
2. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Ưu tiên, dành thời gian tập trung cho công tác phòng, chống dịch trong
10 ngày tới; phấn đấu đạt mục tiêu: quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn; giảm
sâu số ca nhiễm mới; hạn chế ca tử vong; đồng thời, 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…
- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tầm soát diện rộng đợt tiếp theo, bảo
đảm 100% đại diện hộ gia đình được tầm soát trước ngày 03/9 (lưu ý, đại diện
hộ gia đình là người mới, không lấy mẫu đại diện hộ gia đình đã lấy mẫu lần
trước; chia từng nhóm nhỏ lấy mẫu, hạn chế việc tập trung đông người), gửi
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Tiểu ban Xét nghiệm trong ngày
26/8/2021.
- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội bảo đảm đúng đối tượng; quản
lý, giám sát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp hoạt động “4 tại chỗ” thuộc địa
bàn quản lý.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Tỉnh xử lý tin giả,
tin sai sự thật, kích động trên mạng xã hội; đồng thời, phản bác các thông tin sai
lệch, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

- Tăng cường phát huy vai trò của Tổ nhân dân tự quản trong giám sát
việc thực hiện nghiêm quy định 5k, người từ vùng dịch về địa bàn, người có
biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh…; tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận của
người dân cùng cấp uỷ, chính quyền chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.
- Phối hợp với Tiểu ban Cách ly rà soát, sắp xếp lại các cơ sở cách ly tập
trung để trả lại các cơ sở giáo dục được trưng dụng, chuẩn bị năm học mới.
5. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài
nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại
tang lễ và xử lý thi hài người tử vong trong thời gian giãn cách xã hội phù hợp
với tình hình thực tế trên địa bàn Tỉnh. Thời gian ban hành trước ngày
27/8/2021.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng các phương án tổ chức năm học
theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Thông báo số 706-TB/TU ngày 24
tháng 8 năm 2021, trong đó dự báo các tình huống phát sinh, xây dựng quy trình
bảo đảm an toàn học đường trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19, trình
Uỷ ban nhân dân Tỉnh trước ngày 31/8/2021.
7. Các Tiểu ban giúp việc
a) Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền: Bổ sung số liệu đại diện hộ gia đình
đã lấy mẫu theo từng địa phương trong báo cáo giao ban trực tuyến hằng ngày.
b) Tiểu ban Điều trị: Phối hợp Tiểu ban Hậu cần rà xoát, sắp xếp lại toàn
bộ các khu điều trị F0 theo hướng giãn mật độ F0 tại các khu điều trị để hạn chế
việc lây nhiễm chéo.
c) Tiểu ban Xét nghiệm: Chỉ đạo Tổ Điều phối Xét nghiệm tổng hợp nhu
cầu xét nghiệm hằng ngày của từng địa phương; điều phối công tác lấy mẫu xét
nghiệm, thực hiện xét nghiệm phù hợp với công suất xét nghiệm của từng đơn vị
xét nghiệm; tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh tiếp tục huy động các cơ sở xét
nghiệm tư nhân tham gia.
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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