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BANG CQNG SAN VIET NAM
Dóng Tháp, ngày 29 tháng 9 nàm 2021

So 757-TB/TU
THÔNG BAO
KET LU41N CUA BAN TF[UONG VI) TINH TYi(
ye tip tue thuc hiên các biên pháp phông,
iOHNH TNrP3KGTh!
thtng djch Covid-19 trên dja bàn Tinh trong tlnh hInh m&i

•

Tjjjpghi ngày 29 tháng 9 näm 2021, sau khi xem xétBáo cáo s6 49-BC/BCSD
ngày 29/9/202 1 cüa Ban cén sv dâng U5' ban nhân dan Tinh v& kát qua thvc bin
giân each xa hQi phông, ch6ng djeh Covid- 19 trén dja bàn, 52 kMn phát biu cM các
dng ±1 Us, vién Ban Thtthng vii Tinh us,, Ban Thu&ng vii Tith us, có 52 klan thu sau:
I- YE BANH GIA TIINH ilINII
Th?c hien Thông báo s 727-TB/TU ngày 14/9/2021 cM Ban Thithng vi
TiIIh us,, tmnh hInh djch trén dja bàn Tinh ducxc kiam soát chat ch. Các muc tiêu
ra du thrc hin dat yêu cAu: Các ngành, các cp trong Tinh vào cuOc quyat liêt,
nAm ch&c miic tiéu, yéu cu, nguyen tic, quy trInh trong thrc hin cong tác phông,
chng djch, ph&i hcip quàn 152 chat the dja bàn, không d xày ra các djch mói
phCrc tp; s ca nhim mâi giàm sâu so vói các giai doan truóc; s ca diu trj khoi
tang nhanh; sS ca tü vong giãm manh; boat dQng san xu.t dn lchOi phi,ic, thIch
irng vOi tInh hInh djch Covid- 19.
Dat du'çxc nhicng kit qua quan frQng nêu trén là do Tinh kiên fri thgc hin
pl-neo'ng chdm "nhanh hon mót bzthc, cao hem mat m&c" v&i tinh than: (1) Than trong
nhirng không cfrng nh&c; (2) Linh boat nhung bào dam các nguyen the phông, chng
djch co bàn; (3) Nài lông dan dâu thi quàn 152, ham soát chat the dan do.
Tuy nhiên, nguy ccx bang phát djch Covid-19 trén dja bàn Tinh vn rat cao, nh&t
là a các dja bàn cO nguy ccx can, tp thing dông dam ox, dja bàn giáp ranh vài các
tinE b?n. Cong tác tëi chrc thçrc hin a mt s ngành, dja phuang cO lüc, cO vic con
chU quan, lo' là, thiu chit chë, nhat là ichi chuyan trng thai phOng, chng djch tir
cao xung thap hon. S ca nhim ngoài cong dng cOn xày ra và tim n phát sinh
djch mOi; vn cOn truOng hccp tü vong lien quan dan Covid-19. MQt bo phan ngu&i
dan chap hành chin nghiêm các quy djnh ye phOng, cMng dtch. Vic h6 trq, hithng
dn ngi.räi dan, doanh nghiep lchOi plwc san xuat trong mOt vài th&i diam cOn châm.
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II- MQT sO NHIM \TJ TRQNG TAM TRONG THUI GIAN TOI
1. B6ng ' chü twang thirc hin giãn each xã hQi theo tinh thkn Chi thj s
15/CT-TTg ngày 27/3/2021 cüa Thu tuó'ng ChInh phü trén pham vi toàn Tinh tü
ngày 01/10/2021 cho den khi có thông báo mdi. Tu vào tinh hInh djch Covid-19
trén dia bàn Tinli a tIrng thai dim, có diu chinh kjp thai, phñ hap, dng thèi
tip tue thrc hin t& phuong châm "Nái lông dln it/lu 1/ti qudn 1j, k/em soál
c/idE cM dln do".
2. Các cAp, cac ngành trong Tinh triên khai thçc hin tot miic tiêu "ThIch á'ng
1/nh /1091, an bàn, k/zôiplqtc /1091 d(3ng k/nh 11- xd h3i" toãn Tinh.
3. DAy m?nh tuyên truyn, vn dQng nguai dan nâng cao thi.rc tij giác chAp
hành nghiêm các bin pháp phOng, chng dich, dac bit là thçc hin 5K. Chü tr9ng
cong tác tuyên truyn và có bin pháp ch tài khi không thvc hin deo khAu trang,
gitt khoãng each theo quy dnh d các khu vijc cong công, dông nguäi.
4. Các huyn ui', thành u5' lanh 4o khãn tnrcmg xây di,mg k hoach khOi plwc
hot dQng kirih t - xà hQi ti dja phuang mInh trong trng thai thich frng vdi tinh
hilt djch, bào dam an toãn phông, ehérng djch Covid- 19. Rà soát, dánh giá tin dQ
lct qua thuc hién, lanE dao hoãn thãnh tOt nhim vii näm 2021 cüa dia phuong, trçng
tam là dAy m?nh thçrc hin dAu tu công, phát trin san xuAt, kinh doanh, bào dam an
slit xa hOi.
5. Giao Ban cén sr dãng U' ban nhân dan Tinh lath do U' ban nhän dan Tinh,
Ban Clii d4o, Trung tam Chi huy phông, chng djch Covid-19 Tinh
- Dánh giá toàn din cOng tác phông, chng djch Covid-19 trên dja bàn TinE dqt dich lAn thu tu, trong do, phân tIch rO nguyen nhân, bài hgc kinh nghim, báo
cáo Ban Thtrông vi,i Tinh uS' xem xét, cho kiên.
- KhAn tnrang ban hành K hoach thvc hin Thông báo nay và eac quy dinE,
hudng dAn rO rang, cci the vice thirc hin CM thi s 15/CT-Il g càa Thu tu&ng ChInh
phü trên dja bàn TinE BO sung, di&u chinh các quy djnh v di chuyn cüa các nhóm
cti tuçrng trong và ngoài TinE, to diu kiin khOi phçic hoat dng lcinh t - xã hôi,
bàn dam kiêm soát an toàn, phông, thng djch. Duy tn các chM tha ngO, bàn dam
ki&m soát chat chë các tru&ng hap di chuyén vào Tinh. Co bin pháp quán IS', giám
sat vic di chuyOn lien huyn, thành ph pit hap vOi tilt hInh mdi.
- Nâng cao hieu qua hoat dng Ban Ho trc san xuât, kinh doanh vâ hoat dng
doanh nghip Tinh, bão dam giái quy& nhanh nh&t, hap IS' nEAt, to dik kin thun
lxi nhAt cho hot dông cUa doanh nghip, ccx sà san xuAt, lcinh doanh.
- DAy manE üng ding cong nghe thông tin và tang cu&ng cOng tác tuyên truyên,
phO biên các quy djnh ye phèng, chng dch Covid-19 thu&ng xuyên, lien tue trén
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cac phinng tin truyk thông dE ngu&i dan n&m, thirc hin. Nâng cao nhn thc
cüa ngu&i dan trong vic m& rQng, bào v, sp xp lal cáo "vüng xanh" cho phü
hop vol cong tác phông, chng djch trong tmnh hlnh mOi.
- TMp tvc 1y mu xét nghiem sang 19c d tm soát di vOi nhftng kim vrc
có nguy co cao, thm soát cong dàng vói quy mO phü hap. Tang cuèng nàng lvc
xét nghim, s&p xp may xét nghim RT-PCR hap 19 cho các khu virc huyn Tháp
Muii, thành ph Cao Länh, huyen Lp Vô dà nâng cao näng lrc va thu dng tm
soát, xét nghim cáo khu vxc nay. T chüc tat cong tác h trci cáo doanh nghiep,
co' sà san xut có nhu c&u t&m soát, xét nghim bang RT-PCR. Râ soát, di&u chinh
müc giá thixc Men các xét nghiem theo quy djnh. Quy djnh cac co' s& y t, k ca co'
sâ ytE tu nhãn duqc phép lam djch vçz xét nghiem d phtc vçx doanh nghip, co so'
san xuAt, kinh doanh, nguäi dan. To chüc các dim iy mau riéng bia, an toàn tai
cac co so' y t; khOng th chüc 1y mu xét nghim vài so luçrng tp trung dông nguäi
tai các bênh vien.
a

- S&p 4, diu chinh, nãng cao nàng lvc y t cüa Tinh; nâng cao chat luçrng
41k tn FO 6 tt cá cac tang diu j. Chit dng dánh giá hieu qua diu trj theo phác
da thU nghiem cita BO Y tá d kin nghj 41k chinh phit hap. T6 chüc tp huan
nâng cao näng lvc cho dQi ngü y, bác sT tham gia dQi hInh y t hat dng cita xä,
phu&ng, thj tr.n. Bào dam 100% tram y tá cp xà có dit co sE thuac, oxy, trang
thik bj theo quy djnh. Thành 1p dQi hInh phàn frng nhanh v y tá tuy&n tinh,
huyn gân vói phãn cOng phiri trách dja bàn d xir 19 tat cáo tinh hung phát sinh.
Tiáp wc duy fri hoat dQng cita cáo Ta Covid-19 cQng dOng cap xã.
a

- Tiêp tic triên khai "Titi thuóc an sinh" và tuyên truyên, phO bin cho ngi.r&i
dan v các bien pháp tr phàng, chang djch Covid-19 tai nhà bang các binh thüc d
hi&u, d áp dyng; nghiên cim, ph bin kt hap các bài thuac dOng yd h trçi phông,
ch6ng djch, 1±01 phiic nhanh sUe khoê các truông hap FO sau 41k tri, F 1 sau cách ly.
Nghiên thu thrc hien each ly Fl t?i nhà khi có dit diu hen.
- Ta chüc tiêm
tiOm nhanh nEat".

vac

xin theo dung tinh th&n "v&c xin tSt nht là vâc xin duoc

x&p, hoàn thien cáo co so' each ly tai các dja phirong. Xay dtrrng, t chUc
chat chë quy tninh tip nhn, each ly nguOi ngoài Tinh v dja phuting. KhOng 44 xày
ra lay nhim chéo trong khu virc each ly.
- Sa

- 'FlOp tçtc th chUc viec cung Ung, vn chuyn, tip nhn, km thông hang hoá
thiát yu phiic vi,t dÔ'i sang, san xu.t, tiêu thçi hang hoá thun igi, khOng gay ách t&c,
khOng dE Anh huO'ng d&n cáo hoat dQng phông, ch6ng djch Covid- 19. CM dao the
ngành, dja phucing vn dng doanh nghip, co so' san xu.t trén dja bàn Tinh quan
tam tao viec lam cho h5rc luccng lao dQng tai dja phuong.
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- Ph6i hcip vdi U' ban Mt tran To qu6c Vit Nam và các t chirc chInh lij
- xã hôi Tinh chäm lo, h tro kip th&i cho ngithi dan có hoàn cánh khó khan do djch
Covid-19. Tip tic xay dimg vâ trin khai phucing an don ngu&i dan D6ng Tháp &
cac tinh, thành ph cO thu thu ye Tinh.
- K4p th&i chia sé, dQng viên các u ric h.rçxng tuyn dAu tham gia phOng, chSng
djch Covid-19. Bik ducing, lchen thu&ng kjp thôi the tc chiirc, cá than tiêu biu
tham gia cong tác phông, chOng djch.
6. Ban Dan van Tinh u chü trI, phôi hqp vOi Bang doàn U ban M.t tran
TO qu6c Vit Nam và các tt chüc chinh trj - xà hQi Tinli tip txc phát huy vai trO cüa
T6 Nliãn dam tç quãn, các dQi hinh xung kIch tinE nguyen h trçi phOng, chng djch
hiu qua. Tip thc trin thai thvc hin tht mO hinh "TO Nhân dan tij quàn bào ye
yang xanh"; dam bào thvc hin tót vic n&m bat chit chë tInE hinh dan cu, theo dOi
sue khoé và h trçi ngu&i dan; phán ánh kjp thôi d&n các cci quan chüc nàng và tham
gia tuyên truyén vO các chü tracing, chinE sách lien quan.
7. Ban Tuyên giáo Tinh u' chü trI, phôi hqp các Ccx quari chüc nthig dAy math
tuyên truy&n, tao sin dng thuan cüa cáC tAng lop nhân dan trong tham gia phông,
chSng djch. Tang cu*ng the tuyn bài gith thiu CáCh lam hay, hieu qua, tinh thAn
trách nhiêm cüa the lire luçng tham gia chông djch, tinh thn Wang than, tacing ái
chia sé cüa nhân dan. K4p th&i d4u tranh, có bin pháp xü I các cá nhân, tt chüc có
Iun diu xuyên tac, phán ánh thông chInh xác tInh hInh phông, chng djch trén
dia bàn TinE.
8. Các dãng chi U' vién Ban ThuOng vi TinE u, U' viên Ban ChAp hành Bang
bQ Tinh, tru&ng các ngành Tinh tang cithng giám sat dja bàn duge phãn cong phini
trách, sam tham gia gop vâi dja phtrang v phuang an phinic hi kinh t thich Cmg
vâi tinh hinE dich. Giao Thu&ng trirrc TinE u' trkrc ti&p clii 4o các vAn d lien quan
dn cOng tác phong, chng djch Covid-19 cüa Tinh trong tInh hinh mOi, khi cAn thMt,
báo cáo Ban Thuèng vçi TinE u xem xét, cho kián.
Nai nhân:
- Các dông chi Tinh u5' viên,
.BancánsudángU5'bannhfindãflTiflh,
- ('Ar s&, ban, ngànhTinh,
flruyenuthànhu5,dnguicth*DãngbOT1nhl,
- IJnh d40 Van phông Tinh u,
- Luu Van phOng Tinh 4 + Pm ± PKT-XH
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