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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 30/8/2021
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 chỉ đạo xử lý
nghiêm việc vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể dục thể thao.
2. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nghiêm Chỉ thị số
16/CT-TTg; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; rà soát tất cả các khâu trong
phòng, chống dịch, chấn chỉnh ngay những xã, phường, khóm, ấp… chưa thực
hiện tốt.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tầm soát diện rộng trong cộng đồng; đối với
các địa phương đã hoàn thành kế hoạch tầm soát diện rộng, tiếp tục chủ động
tầm soát các khu vực có nguy cơ cao như: Chợ, khu dân cư… để tách hết F0 ra
khỏi cộng đồng.
- Kiểm tra, đánh giá các khu phong toả thuộc địa bàn quản lý, nếu thoả
các điều kiện gỡ phong toả theo quy định thì thực hiện ngay để giảm áp lực tâm
lý cho người dân.
3. Tiểu ban Hậu cần, Sở Giao thông vận tải: Kiểm tra thực tế việc thực
hiện các quy định kiểm soát dịch tại các chốt kiểm soát, bảo đảm việc lưu thông
hàng hóa được thuận lợi, thông suốt; tổng hợp báo cáo và đề xuất Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh trong ngày 31/8/2021.

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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