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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 29/8/2021
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. Các sở, ban, ngành Tỉnh và địa phương
- Thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân
là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch, người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu
ở đó”; quyết liệt thực hiện các giải pháp đạt mục tiêu: giảm số ca mắc mới,
giảm tỷ lệ ca tử vong có liên quan COVID-19.
- Bố trí nhân sự trực đường dây nóng 24/24 giờ và xử lý kịp thời các vấn
đề người dân phản ánh theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số
454/UBND-THVX ngày 29/8/2021.
2. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Đẩy nhanh tiến độ tầm soát diện rộng trong cộng đồng, bảo đảm không
bỏ sót đối tượng, nhất là những hộ tạm trú, hộ sinh sống trên bè sông, người
lang thang, cơ nhỡ…
- Khẩn trương triển khai hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp
đồng lao động theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2021 của Uỷ
ban nhân dân Tỉnh.
- Chủ động công tác tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin đợt mới, bảo đảm
hoàn thành chỉ tiêu tiêm vắc xin được phân bổ trong vòng 03 ngày.
- Phối hợp với VNPT Đồng Tháp, Viettel Đồng Tháp khảo sát, lắp đặt hệ
thống kết nối truyền hình trực tuyến tại cấp xã.

3. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban giúp việc tham mưu Uỷ
ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện các kiến nghị của Bộ Y tế trên tinh thần
phù hợp với các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
4. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân
dân Tỉnh tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các địa
phương thực hiện thống nhất quy định kiểm soát dịch tại các chốt kiểm soát, bảo
đảm việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi, thông suốt.
5. Tổ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại
các sở, ban, ngành Tỉnh và huyện, thành phố; Đoàn kiểm tra liên ngành về
phòng, chống dịch COVID-19: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nghiêm
Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, doanh
nghiệp hoạt động theo nguyên tắc “04 tại chỗ”; kiến nghị các cơ quan, đơn vị
và địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
6. Tiểu ban Cách ly, Điều trị, Xét nghiệm: Phối hợp và hướng dẫn triển
khai các giải pháp để hạn chế các trường hợp F1 chuyển thành F0 tại các khu
cách ly; giảm tối đa các trường hợp F1 vào chăm sóc F0 (trừ trường hợp bất khả
kháng) để hạn chế lây nhiễm chéo.
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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