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THÔNG BAO

KET LUN CUA BAN THUCNG VITJ TINH UY
v trin khai các bin pháp quyt 1it phông, chng dch bnh Covid-19

Ngày 03/5/202 1, BTV Tinh üy t chirc hi nghj ma rng d nghe và cho kin
v tip tic trin khai các bin pháp quy& 1it trong cong tác phông, chng djch bnh
Covid-19. Sau khi nghe Ban can sir dáng UBND tinh báo cáo tInh hInh cOng tác chi
do phàng, chng djch bnh COVID-19 trén dja bàn tinh (Báo cáo s 127, 129BC/BCSD, ngày 02/5/202 1) và kin tháo 1un cUa các c quan lien quan, di biêu
dir hi nghj, Ban Thuäng v11 Tirih üy thng nht k& lun nhu sau:
Trong thai gian qua, djch bnh COVID- 19 din biên ngày cáng phrc tap, dang
büng phát mnh a nhiêu nuOc, khu virc, trong do có nhiêu quOc gia Co chung du6ng
biên giài vâi nuâc ta, tim n nguy cci djch xâm nhp vào nuOc ta là rat lan. Dãng,
Nhà nuâc da có nhiu giái pháp quy& lit d ngAn chn djch xâm nhp vào nuOc ta.
Tinh üy, UBND tinh, BCD cOng tác phông, chOng djch bnh Covid-19 tinh dâ tIch
crc, quyt lit chi dto các cap, các ngành nAm chic tInh hInh, din biên, kp thai có
nh&ng giài pháp hiu qua phOng, chOng djch bnh. Tuy nhiên, CO mt sO sà, ngành,
dja phucing có sr lc là, chU quan trong cong tác phàng, chong djch bnh, chua chat
ch trong vic giám sat, quân l ngr1i nhp cánh sau thai cách ly tp trung, nhât là
dôi vâi nguai ngi.r&i ngoài; ch.m phát hien các tnrang hcip cO nguy ca cao nén xr 12
chua kjp thai; cOng tác quán 1 nhà niiâc trên mt so linh virc can phãi duc chân
chinh kjp thai.
Dn nay 4/9 huyn, thành ph trong tinh CO ngu&i nhim Covid- 19. Trong thai
gian tâi, tInh hinh djch bnh duçyc dir báo së CO nh&ng din biên phirc tap, khó luäng,
nhât là khi rat nhiêu nguai lao dng ngoi tinh trà li VTnh Phüc lam vic và ngi.räi
dan Vinh Phüc di du ljch và ra cac tinh ngoài quay ye dja phucing sau k' nghi l 3 0/4,
0 1/5, tiem an nguy c lam lay lan djch bnh nêu không dirçic kiêm soát tot.
Ban Thuang vii Tinh üy yêu cu các cAp Uy Dãng, chInh quyn, các ban,
ngành, doàn th tp trung cao dO, quyêt lit phông, chong djch bnh vài tinh than
trách nhim cao nhât, kien quy& không dê djch bnh lay rQng ra cong dông, báo v
suxc khOe và an toàn cüa Nhân dan, the nhu sau:
1. Quan dim và phtrong châm chi do:

- Tp trung quy& !it phàng, cMng dlch bnh theo phuong châm: ChU dng
Crng phó vOi tInh hInh; kien quy& ngän ch.n djch bnh không d lay lan, büng phát;
phái dam bào cuOc sng an toàn nhAt cho ngithi dan. Yeu câu tat ca các cap üy Dãng,
chInh quyên, các ban, ngành, doàn the phát huy sirc mnh cüa Ca h thông chInh trj,
cüa toàn dan; chuAn bj sn sang v ngun 1irc và diu kin c sâ vt chat; tp trung

quy& lit trong chi dao và th chirc thirc hin nhm không ch djch bnh hiu qua
nhât. Dông th&i co giai pháp dam báo an toàn tuy dôi cho cuc bâu cr dai biêu
Quôc hi khóa XV và dai biêu HDND các cap nhim kS' 2021 - 2026 và thrc hin các
mvc tiêu phát trin kinh th - xâ hi näm 2021.
- BI thu cp us', chü tjch UBND, chü tjch U' ban Mt trn T qu& va doàn th
cac cAp cAn tang ci.rng sr lânh do, chi dao, quãn l, dng viên nhân dan trong
phOng, chng djch. Nguäi dirng dAu chju trách nhim v cong tác phông, châng dlch
a da phixng, dn vi mInh.
2. Ban Chi do cong tác phông, chng djch bnh Covid-19 tinh:
- Quan trit thirc hin nghiêm chi d?o cüa Ban BI thu, cüa Thu tuâng ChInh
phU, cUa Ban Thu?mg v1i Tinh Uy v phàng, chng djch bnh Covid- 19 trên dja bàn
tinh; trong do cAn chi dao quyt 1it dng b các giái pháp d dp djch, không d
lay lan; phân cong nhim vi ci th& xác djnh rO nhim vi, trách nhim cho trng cá
nhân di vOi tlrng cong vic ma Ban Chi dao phân cong.
- B6 trI chuAn bj sn sang các Bnh vin dã chin, mô rng các khu cách ly
tp trung, dam báo thi thiu là 2000 giuing; cAp huyn cAn it nhAt 100
givanhuyn; di vài thành ph Vinh Yen và thành ph Phüc Yen cAn bó trI it
nhAt 300 giuing/dan vj. B thI them tir 10 dn 15 may xét nghim d dáp .'rng dü
näng lirc, nhu cAu xét nghim tAm soát, sang 19c cüa tinh; tuyt di không duçic
lam chm qua trInh sang 19c, truy v& do näng hrc xét nghim chm di.rai mci hinh
thrc.
- Dam bão dáp rng dü ngun lirc kinh phi, ca s& vt chAt d phiic viii cho
phOng, ch6ng djch.
3. Các huyn, thành üy và Bang üy tric thuc:
- Tp trung tuyn truyn, quán trit cac Chi thj, các quan dim chi dao
phông, chông djch cüa Trung ixang và cüa Tinh den can b, dãng viên cüa dan vj
mInh; nêu cao trách nhim trong cong tác phang, chông djch a ti'rng dja phucrng,
cor quan, dan vj.
- KhAn trucing chi dao ngay vic rà soãt và thirc hin khai báo y t bAt buc
dOi vâi các Ca nhân di ra khOi dja bàn tinh trong dip nghi 1 30/4, 01/5, trong do
dc bit quan tam dOi vai các trithng hcip: (1). Nhthig nguai Co nguy ca cao lien
quan den 4 dja diem dA phát djch (Quán Bar Karaoke Sunny — KDT Dông San, Tp
Phüc Yen; Nhà hang Hái san Ngon và Quán massage Hoa Sen — Thành phô Vinh
Yen; COng ty Vinatop — KCN Ba Thin, Binh Xuyên); Co các giái pháp dâu tranh,
phát hin di vâi các tru&ng h?p dn 4 dja diem trên nhung chua t%r giác khai báo.
(2). Nhctng ngu?yi di du ljch hoc thi khôi dja bàn tinh trong dip nghi l 30/4,01/5
quay tr& li VTnh Phüc. (3). NhQng ngui lam vic a các Nhà may, hoc dà den ca
sâ có djch a các dja phuang khác.
- Thirc hin khoanh vung và có bin pháp c1rng rAn ngay di vOi các dja bàn
Co nguy ca cao v djch bnh, không dê djch büng phát, khong dê b dng, bat ngâ.
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- Rà soát cüng c T phàng chóng Covd-19 a các th lien gia, thôn, xóm;
*
dong thai to chirc tp huân cho T phOng chng djch. Bô trI kinh phi dam báo
hot dng hiu qua, phuang châm là di trng ngO, gO tirng nhà, thu&ng xuyên rà
soát nàm chäc các trix&ng hqp cong dan trâ v d(a phucng, ngthi nuOc ngoài dn,
1p danh sách báo cáo hang ngày vài chinh quyn dja phuang.
- Si& chat cOng tác quán l nhà nrOc v an ninh trt tir a các dja phxang,
nhât là các doi vâi các ca sa h.ru trü, các ca s& kinh doanh có diéu kin, nhc1ng nai
tp trung dong nguäi.
- Dy manh cong tác kim tra vic chip hành cac quy djnh v phàng, chng
djch a tat cá cac dja bàn dan cu. Ngu&i dirng dAu các dja phuang chu trách nhim
ye cOng tác phông, chong djch a dja bàn phv trách.
- Chi do vic rà soát, kh&c phiic ngay toàn bO h thng dài phát thanh
huyn, xA; ba truyên thanh ô thôn, t dan ph6 d kjp thai cung cap, cp nht thông
tin lãnh do, chi do và phOng chong djch bnh hang ngày. Dja phuang nào thrc
hin khong tot, Chü tch UBND cAp do chju trách nhim.
- Dãng Uy khi Ca quan tinh, Dãng üy khi Doanh nghip tinh tang cuang
các bin pháp kiêm soát cong tác phOng, chng djch a các ca quan, dan vj phi
trách; dc bit lành dao cac sâ, ban, ngành, các dàng bO thrc hin nghiêm tue vic
khai báo y tê sau ngày 30/4 theo dung quy dinh; quán l' di ngQ can bO, dáng viên
a các doanh nghip trong cong tác phong, chng djch.
4. Bang üy Cong an tinh:
- Tang cu?yng cong tác nAm tInh hInh, kim tra, kim soát vic chAp hành
các quy djnh cüa pháp lut, nhât là các quy djnh ye phOng, chong djch bnh cüa
các chuyên gia nguäi nuàc ngoài dang các ly, lam vic trên dja bàn tinh.
- ThAn thc, quy& ha han nia trong vic truy v&, phát hin, khoanh vUng và
each ly dôi vai các truông hqp có nguy ca cao (F 1); phôi hcip các dja phirong quán
l chat ch các truäng F2, F3,... Vâi phucing châm: truy vet nhanh, di ttrng ngO,
gO tirng nhà, rà tcrng dOi tuqng. Co bin pháp ctng ran, xcr l nghiem dOi vOi các
dôi tl.rclng có nguy ca lay nhim cao chua tir giác chap hành vic khai báo và each
ly te, kê Ca xem xét xir l trách nhim hInh sir nhung trtr&ng hcp cô tInh trOng
dOi hoc khai báo sai sir that gay khó khàn cho cong tác phông, chong djch.
- Kim tra, kim soát các nhà hang, quán karaoke, dc bia là phát hin va có
bin pháp cirng ran d xr l theo qui djnh pháp lut.
5. S& Tir pháp:
- Giao Sâ tu pháp chi do ngành Tu pháp trong tinh chju trách nhim tham
muu cho cAp üy, chInh quyén các cap trong vic ban hành các Quyet djnh, các van
ban quy ph?m pháp lut lien quan den cOng tác phOng, chOng djch; trong tinh
trang khAn cAp, cap bach (cách ly, phong tOa, giän cách)...
- Do tInh hInh djch bnh din bin pht'rc tap, có th ánh huâng dn vic thirc
hin các buâc, các quy trInh trong cong tác bâu cir, Ban Thuang vii Tinh üy giao
sa Ttr pháp nghiên ciru, d xuât vâi Ban Chi dao bâu ccr, Uy ban bâu ccr cac cap
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trong vic thrc hin qui trmnh cong tác vn dng bAu Cu cüa các 1rng viên; vic bu
cCr tai nhà... dam bâo dung quy djnh cüa pháp !ut.
6. SrYt:
- Rà soát Iai toàn bi quy trInh giárn sat. theo dOi y t sau thñ gian each ly tp
trung di vâi các trung hçip nhp cãnh, các tru'ô'ng hcip ht thi hn cách ly tp trung
do nghi nhim, các trurng h9p khOi bnh sau diu trj. Thirc hin nghiern vic bàn
giao nguii sau cách ly cho các dja phixcing và phi hcp chat chë vOi các dja phuang
d quãn 1 các twng hçp sau khi each ly tp trung phài thirc hin nghiêm vic cách
ly tai nhâ theo dung quy djnh.
- Chü dng tham muu, d xut vâi các ca quan chi'rc näng trong vic mua,
hcrp dng thuê may moe, thit bj d nâng thi da cong suAt xét nghim tai cac ca sâ
xét nghim cUa tinh, dáp 1rng yêu cu xét nghim sang 19c cho Nhân dan các dja
phixang có nguy ci lay nhim; tuyt di không d vic xét nghim chm lam ãnh
huâng dn qua trInh chng djch.

7. S& Giáo dçic và Dào to:
- Ban Thu&ng vii Tinh Uy dng chü tnrclng d Ngành Giáo diic cho h9c
sinh duçic h9c tr1rc tuyên tai nhà theo dê nghj cüa UBND tinh.
- Giao UBND tinh chi dao Sâ GD&DT, UBND các huyn, thành ph chun
bj day dü diêu kin, phuang tin tot nhât phiic vi vic giáng day trirc tuyên; quyêt
djnh thai gian h9c sinh dung den trung cho phü hqp vâi tInh hInh din biên cüa
djch bnh, dam bão an toàn tuyt doi cho giáo viên, h9c sinh và khung chung
trInh quy djnh cüa B GD&DT.
8. Ban Quãn 1 các Khu cong nghip tinh:
- Kim tra, giám sat toàn b quy trInh phOng, chóng djch bnh trong cac
nhà may, phân xuông, cc s& san xuât kinh doanh theo các tiêu chI theo hisóng dn
cüa B Y tê. Yêu cau tat ca cac doanh nghip phái thirc hin vic k cam kêt trong
viêc dam bão an toàn trong phông, chOng djch cho cOng nhân, nglx1i lao dng do
doanh nghip quán l.
- Chü dng ph& hqp vài các ngành có lien quan quán 1 chat che ljch trInh
di lai, lam vic cüa di ngü lãnh do, quãn l cüa các doanh nghip, các chuo'ng
trInh lam vic gi&a các di tác, nhAt là doanh nghip FDI.
- Chi dao các doanh nghip quãn l chat chê toàn b ljch trInh lam vic, di
lai cUa các dOi ti.rng có lien quan: cong nhân trong doanh nghip; di ngü lái Xe;
các to chuc, Ca nhân cung cap djch vii xut an cong nghip; nhân viên bp an tp
the và các tO chuc, cá nhân cung cp các djch vii khác hang ngày nhu vt tu, thit
bj, van phông phâm,. . .kjp thai cung cap, báo cáo cci quan quán 12 nhà niiâc.
9. S& TTTT, Báo Vinh Phñc, Dài PT-TH và h thong các co quan truyn
thông:
- Chü dng theo dOi, phán ánh kjp th&i tinh hinh djch bnh trong rnrâc va
trên dja ban tinh hang ngay; các quan diem, chU truang lãnh dao, chi dao cüa Ban
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BI thu, ChInh phü, Thu tuàng ChInh phü, cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy và BCD
cong tác phàng, chng djch bnh Covid-19 tinh d on djnh tinh hInh tu tuâng
trong nhân dan, kiên quyêt không chü quan, la là, mat cành giac.
- Giao Dài Phát thanh — Truyn hInh tinh phi hcip vOi Sâ Thông tin truyn
thông bién tp nOi dung, tin bãi cung cap cho h thông dài truyén thanh cap huyn,
cap xã dé thrc hin phát trên h thng ba truyên thanh c sâ hang ngày.
- Tp trung cac truyn thông, tuyên truyn, khuyn cáo nguñ dan nhUng
vn dê can phái lam; cac quy djnh bt buOc trong phông, chông djch dê ngu1i dan
hiêu duçic và thrc hin dung. Phát hin cac t chirc, Ca nhân không t1r giác chap
hành; không nghiêm tüc trong thrc thi cong v1i, nhât là trong di ngU cong chirc,
viên chrc.
- Huyn Uy, UBND các huyn, thành phó chi do rà soát, cüng cO h thóng
truyên thanh c sâ dam báo hoat dng tot. Chi do thrc hin ljch phát sOng hang
ngày, dam báo dy dü nOi dung do Dài PT-TH tinh cung cap mQt each kjp thai;
thai lucing và khung gii phát song phâi dam báo hiu qua.
10. Các dông chI Uy viên Ban Thirrng viii Tinh u5:
Tp trung lAnh dao cong tác phông, chng dch theo da bàn phii trách, cüng
chju trách nhim vâi ngithi dirng du cAp üy, chmnh quyn dja phucmg dcm v nu d
djch bnh büng phát. Truâc mAt tm drng vic di dir sinh hoat chi bO tháng 5/2021
d tp trung chi do phOng chng djch.
11. Bang Boàn Hi dng nhân dan tinh:
Chi do HOi dng nhân dan tinh xay drng k hoch giám sat vic thrc hin
các qui djnh cüa pháp lut v cOng tác phông chng tch Covid-19 cüa các cAp, cac
ngành trong tinh.
Ban Thu&ng vi Tinh üy yêu cu các cAp üy, chInh quyn, quân và dan trong
tinh doàn kêt, tip tiic thirc hin nhüng bin pháp quyêt 1it hcm n11a, dong bO và hiu
qua d ngAn chn và dp tAt djch bnh, gOp phân báo v src khóe, tInh mng cüa
Nhân dan, thrc hin thành cong cuc bâu ccr dai biêu Quôc hi khóa XV va di biêu
HDND các cap nhim k' 2021 - 2026 và hoàn thành các mvc tiêu phát triên kinh tê xà hi näm 2021 dã dê ra.
Nciinhân:
- Ban BI thu (b/c),
- Các dong chi TVTU,
- Ban CSD UBND tinh, Dang doàn HDND tinh,
- Các ca quan tham mtru, giüp vic TU,
- M'ITQ và các doan the tinh,
- Các nganh: Y tê, Cong an, Quân sir,
- Các huyn, thành üy,
- UBND các huyn, thành phO,
- CPVP, CVTH,
-LuuVPTU.
(TH4)
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