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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đoàn Tấn Bửu
tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng,
chống dịch COVID-19 ngày 20/12/2021
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 Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh uỷ và các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó
Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đoàn Tấn Bửu kết
luận như sau:
1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân thực
hiện nghiêm thông điệp “5K”, không chủ quan khi đã tiêm vắc xin phòng
COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.
- Tiếp tục vận động tiêm vắc xin cho nhóm người dân chưa đồng ý tiêm
vắc xin; triển khai tiêm mũi tăng cường, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của Tỉnh.
- Thực hiện đồng thời nhiệm vụ phòng, chống dịch với hoạt động khôi
phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết
Nguyên đán năm 2022.
2. Sở Y tế
- Phối hợp với Tiểu ban Điều trị khảo sát, thống nhất phương án thực hiện
tách đôi Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc; đề xuất việc sử dụng test nhanh để xác định
người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà; liên hệ đơn vị cung ứng, bảo đảm đủ Oxy
phục vụ công tác điều trị tầng 2, 3.
- Hướng dẫn người dân tự trang bị thuốc hỗ trợ điều trị thông thường ở
nhà, tự tập luyện nâng cao sức đề kháng…
3. Công an Tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tư pháp và đơn vị
liên quan nghiên cứu cơ sở pháp lý để xử phạt các trường hợp không thực hiện
nghiêm thông điệp “5K”; hướng dẫn các địa phương thực hiện.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế và địa
phương tăng cường công tác kiểm dịch khu vực biên giới.
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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