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LkuiAJ
THÔNG BAO
KET LUAN CUA BAN THIJONG VU TINH UY
v tip tuc thc hin eec bin phip phông,
ch6ng dick Covid-19 trên dja bàn Tinh trong tinb hInh mói

Ti Hi nghj dot xuAt ngày 04/11/2021, sau khi nghe Ban Chi do phông,
chông dich Covid-19 Tnh báo cáo ye tinh hinh djch Covid-19 trén dia bàn Tinh, '
kiEn phát biu cUa cáe dng chi dci h9p, Ban ThuOng vi Tinh u' cO kin nhu sau:

i- yE DANH GIA TENH HINH
Thvc hiin Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày I 1/10/2021 cUa Chinh phü ban
hanh Quy djnh tm thai 'ThIch Crng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua dich
Covid-19 và QuyCt djnh s 4800/QD-BYT ngày 12/10/202 1 v ban hành Huâng
dn tam thai v chuyên mon y t th?c hin Nghj quyM s 128/NQ-CP cüa Chinh
phU, Ban can Sr dàng LJ ban nhân dan Tinh da lAth do U5' ban nhân dan Tinh
ban hành nhiêu van bàn chi do thirc hin nham kiêm soát hiu qua dich Covid-19
trén dia bàn Tinh; các ngAnh, các dia phuong trong Tinh dA trin khai thuc hiên
nhi&u giái pháp thich Cing an toAn, kim soát dlch Covid-19 trên dja bàn, bão darn
nguyen t&c Wái lông thn dáu thI quán lj kM,n scat chat chê dn do qua do, sO
ca mAc Covid-19 duoc diu trj khOi tang nhanh, s ca th vong giãm rnanh, hoat
dong san xut dan khOi phvc, thich irng vdi tinh hinh djch Covid-19.
Tuy nh/en, nguy co büng phát dich Covid-19 trén dja bàn Tinh van rat cao,
nhit là a các dia bàn cO nguy cc' cao, tp trung dOng dan cu, dia bàn giáp ranh vcn
cac tinh, thành phâ ban. Cong the phôi hpp tO chüc thic hin a môt s ngAnh, dia

phSng cO üc, có vic con chü quan, ic' là, thiu cht ch, thu dng, trOng chô chi
dao cüa Tinh, nhth là khi chuyên trng thai phông, chng djch ttir cao xu&ig thp
hcrn. sS ca nhirn ngoâi cong dông, phát sinh 6 djch mOi van din ra. COng the tarn
soát, xét nghirn d kjp thai tách các tnxbng hccp FU trong cng dng d diu tn
cOn chârn. Môt bô phn ngu?ii dan ch&p hành chua nghiCm các quy djnh ye phOng,
chng dich Covid-19 Vic h6 trq, hutng dan nguOi dan, doanh nghip khôi ph'ic
san xuAt trong mt vài thdi dim cOn chrn.
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II- MOT sO NI-HEM VI) TRQNG TAM TRONG THOI (ThAN TOI
I. Các cap, các ngành trong Tinh tip tue tp trung t6 chüe thvc hin t& phuong
chãm: tao hon môt rnfrc, nhanh hon rnçit huàc' trong tt cá các mt cüa cong tác
phOng, chng djch Covid-I9. Trién khai thçrc hin tot mic tiêu: Khongd so ca P0
dat 03 con s /ngây; ktho githm s cci PC xuJng dithi 50 ca/ngthy, so ca FO trong cong
dóng ththi 20 ca/ngây'.
2. Day rnanh tuyën truyn, van dng nguäi dan nâng eac thüc tçr giác chap
hành nghiém cac biên pháp phàng, chOng dich Covid-19. dc bitt là thije hin tot
biên pháp 5K. Trin khai nghiêm cãc biên pháp eh tài khi ngiiäi dan khOng thi,re
hien deo khâu trarig, giCr khoãng each ô các khu vijc cong cng, Rhu vin e dOng nguôi
theo quy dinh.
3. Các huyn us', thãnh u tiép mc tp trung länh dao khOi phiic hoat dng kinh
té - xâ hi tal dia phuong mInh trong trng thai thich rng vOi tinh hinh, báo dam an
toàn phOng, eh8ng djch Covid-19. Lanh d?o thvc hin nghiêm Cong van so 357CV/TU ngày 19/7/2021 cüa Ban Ththng vii Tinh uS' ye tang cuäng sy }ânh dao di
vOl các To Nhân dan nj quàn, tO xung kich, tinh nguyen viên trong cong the phOng,
chOng djch Covid-19.
4. Dông chI Bi thu cap u5' các dja phuang, don vj phài the hién dung vai trO,
trách nhirn eüa ngudi d&ng du

c2ip

u5'; trçrc tip, quyt !it han trong chi do, diu

hành cong the phOng, ehng dich Covid-I9; kh&c phuc nhanh nhUng ban ch, ttn tai
trong thOi gian qua; chü dng chi dao, cüng vOi tp th Ban ThuOng vi Cp u thông
nhAt chü trucing, muc tiêu, nhóm giãi pháp d trin khai thçrc hien dng bó, kp thai,
1mb ho?t xU t nhanh the tinh huOng phát sinh tai dja phucmg, don vi minh; dè'ng
thai, thirOng xuyên kiêm tra, dánh giá Ret qua thyc hin. Phãn cOng can bô phu trách,
giárn sat, h6 trg

CO

SO trong cOng tác phOng, chOng dch Covid-19 Va tang cudng

kiêm tra, dánh giá k& qua thxc hin. Xü 15' nghiêm, kjp thai cac tru&ng hap thiu
trach nhiêm, dé bCing phát djch bnh trén dia bàn phi trách.
5. Ban can su dáng Uy ban nhãn dan Tinh lanh 4o U5' ban nhân dan Tinh thrc
hir' các ni dung:
- Khân truong ban hãnh và tang cuOng cong the kiém tra, giám sat vic thue
hin cãc quy dinh, huOng dn ye cOng tác phOng, chOng djch trén Wa bàn Tinh. Kich
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Kich hoat 6 rnüc dt cao nhãt các bin pháp phông, chông djch Covid-19; quy djnh
hi rang vã sit chat quán I các hoat dng kinh doanh an, uémg; kiêrn soát ch4t chë
cac tru&ng hop di chuyën vao Tinh; có biên pháp quãn I, giám sat vic di chuyên
lien huyn, thãnh phô phü hop vOi tinh hinh mM.
- Nãng cao htu qua hoat dng cüa Ban H trq san xut, kinh doanh và hoat
dng doanh nghiêp Tinh; to chüc chat the vic ph& hop vOi các huyn, thânh phO
trong Tinh trin khai huOng dn ho?t dng cüa cac doanh nghip,

CO So

san xuãt,

kinh doanh; Rip thOi d& xut tháo gâ nhanh nhfrng khO khãn, wrOng mac trong qua
trinh tO chüc thuc hiên.
- Day manh üng dçtng cong ngh thông tin vâ tang cuông cong tác tuyên
truyên, phO biên các quy djnh ye phông, thông djch Covid-19 thu&ng xuyCn, lien
tçic trén các phuong tin truyn thông d nguôi dan nm, thvc hin. Nãng cao tràch
nhiêrn cüa các Tiu ban cUa Ban Chi dao phOng, chng dich Covid-19 cp Tinh
trong vitc thông tin Rip thai ye cap d djch trong Tinh và các tinh, thành phô có
nguy

Co

cao dê các dia phuorig flaw, siêt ch4t quán l' the yëu tE djch t vâ viec di

chuyën cüa nguôi dan trên dja bàn.
DAt Cu cãu cac vâ tang cuOng nãng lirc xét nghim, chü dng t chüc t&m
soát, xét nghim sang 1pc di vOi nli&ng Rhu vijc cO nguy co cao, nhOm nguy co
cao và tni soát c'ng ding vOi quy mô phU hop. KhOng tO chüc lay inâu xét
nghim tp trung vdi s luong dông nguôi, tránh tnr&ng hop lay lan djch Covid-19
tai khu vuc nay.
- TO chüc tiCni vãc xin theo dung tinh than 'vàc xin tot nhát Ia vc xii dwQt
bern nhanh nht', chO tryng dM vOi nhóin ngudi cao tuM. Khn truong rã soát,
thông ké thvc tr?ng ngudi lao dng cüa cac nhã may, xi nghip; lao dng tai các
cong trInh d4 t chüc tiêm vAc xin kjp thôi, hiêu qua; cO bin pháp tiém vAc xin
hiu qua ban, khOng tap trung dOng nguôi, báo dam khoang cách, tránh dé lay Ian
djch Covid-19.
- PhOi hop vOi U5 ban Mt trn 18 quôc Vit Narn và các tO chüc chinh trj xä hi Tinh chãm lo, h trq kjp thOi cho nguôi dan có hoân cánh khO khan do dich
Covid-19. Kjp thai chia sé, dng viên cac 1rc Iung tuyCn dãu thaw gia phOng,
chcSng dich Covid-19. CO phuong an h6 try nguOi dan Dông Tháp tin I?i the tinh,
thãnh phô ngoài tinh sinh sErng, hpc tp va lam vic. Bi4u throng, khen thuOng kjp
thôi the to chüc, cá nhan tiêu bi4u tham gia cOng tác phOng, chông dich.
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6. Ban Dan van Tinh u>> chü tn, phi hqp vOi Dáng doân U' ban M4t trn To
quSe Vi@ Nam vâ the to chCrc chinh tn - xa hi Tinh tiép tvc phát buy vai trô cda
Ta Nhân dan U' quân, cac di hinh xung kich tInh nguyen h6 trg phàng, thông djch
Covid- 19 thiêt thuc, hiêu qua.
7. Ban Tuyên giáo Tinh u" chü tn, phêi hçip CáC Ca quan chüc náng day
rnanh tuyên truyên, tao sr dtng thun cüa nhân dan trong tham gia phOng,
chãng djch Covid-19. Kjp thôi dLku tranh, cé bin pháp xü I các cá nhãn. t
chüc cO juan diéu xuyên tac, phãn ánh không chinh xác tInh hinh phOng, ch6ng
Web trén Wa bàn Tinh.
Nai nhân:
- Các dOng clii Tinh u viên.
- Ban can sr dárg U ban nhân dan Tinh.
- ('àc Sm ban. ngãiih Tinh.
- Caic huyên uy. thanli uc clang u true thuc
Dáng bo Tinh.
- Lanh do Van phong Tinh u.
- Lu'a Van phông Tinh u + PTI I ± PKT-XH
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