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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) tỉnh tổ chức cuộc
Họp mở rộng chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc Họp, tham dự cuộc Họp có đồng chí Trần Lê
Đoài - PCT UBND tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; Đại diện lãnh đạo
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe đồng chí
Giám đốc Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND
tỉnh kết luận:
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ
đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành
Trung ương; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về công
tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, triển khai quyết liệt,
chủ động, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình tại địa
phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh;
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách
nhiệm của ngành Y tế, Công an, Quân sự, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban
Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các địa phương trong công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19.
Tuy nhiên những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn
biến rất phức tạp, khó lường; trên thế giới dịch bệnh đã lây lan nhanh tại các
quốc gia ngoài Trung Quốc, như: Italia, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản...; tại Việt
Nam sau 22 ngày không phát hiện các ca nhiễm mới, đến nay đã ghi nhận thêm
18 ca nhiễm mới tại 12 tỉnh, thành phố. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải
pháp phòng, chống dịch COVID - 19, yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố
tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng,
Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về
phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý,
kiểm soát phòng, chống dịch một cách chủ động, kịp thời, không được lơ là, chủ
quan.

Các thành viên Ban chỉ đạo theo phân công phụ trách các huyện, thành
phố, thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình liên quan tới dịch bệnh tại địa
bàn phụ trách, chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch
bệnh tại các huyện, thành phố.
2. Xây dựng kịch bản đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh tại cấp tỉnh,
huyện, xã
2.1. Tại tỉnh: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân
sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh các Sở, ngành liên quan xây dựng kịch bản chi
tiết, lường trước khả năng, diễn biến tình hình dịch bệnh sẵn sàng triển khai các
giải pháp ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh (nhất là tình huống phát sinh dịch
bệnh tại một hoặc một số khu vực, địa bàn), báo cáo UBND tỉnh trước ngày
14/3/2020, trong đó có phân công cụ thể nhiệm vụ từng ngành như sau:
- Sở Y tế phụ trách công tác y tế, đảm bảo đầy đủ về đội ngũ cán bộ y tế,
vật tư, hóa chất và phương tiện;
- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố
triển khai phương án cách ly và đảm bảo hậu cần. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân
sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định là lực lượng nòng cốt đáp ứng mọi tình
huống trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19. Công an tỉnh xây dựng
phương án Bệnh viện Công an tỉnh là điểm cách ly tập trung dự phòng của tỉnh.
- Sở Tài chính kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về việc trưng dụng,
trưng mua tài sản để thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
2.2. Tại cấp huyện, xã: Căn cứ kịch bản chi tiết của tỉnh, UBND các
huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, các xã, phường, thị trấn xây dựng kịch
bản chi tiết ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh, đặc biệt là tình huống phát sinh
dịch bệnh tại một hoặc một số khu vực, địa bàn, trong đó phân công chi tiết từng
nhiệm vụ cụ thể và lưu ý một số nội dung sau:
- Triển khai phòng, chống dịch theo tinh thần 4 tại chỗ: Dự phòng, cách
ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ
theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.
- Phối hợp với lực lượng công an, quân sự triển khai phương án cách ly
một địa bàn, khu vực có phát sinh dịch bệnh; chủ trì đảm bảo công tác hậu cần
khi thực hiện cách ly.
- Nghiên cứu cơ sở pháp lý để quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập
trung đông người, tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi cần thiết.
- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó
với từng cấp độ dịch bệnh, triển khai phổ biến đến từng thôn, xóm, tổ dân phố
và các hộ gia đình.
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3. Về công tác truyền thông
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định và các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh COVID - 19 chính xác, kịp
thời và các biện pháp phòng chống dịch để người dân chủ động phòng, chống
dịch, không gây tâm lý hoang mang, lo lắng. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện
khai báo y tế trên hệ thống phần mềm riêng (app) phục vụ phòng chống dịch
bệnh COVID - 19 cho toàn dân.
- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với
Đài Phát thanh và Truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền việc đảm bảo cung ứng
đối với các sản phẩm nông sản, lương thực và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.
- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn
tăng cường tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về tình hình dịch bệnh COVID
- 19, các hình thức, trường hợp phải cách ly, các trường hợp phải khai báo khi về
địa phương.
- Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp kiểm soát thông
tin đăng tải trên mạng internet; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin
sai lệch, không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng
đồng.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố theo
dõi, kiểm soát chặt chẽ du khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ để phối hợp
thực hiện việc kiểm tra y tế và cách ly đối với các trường hợp theo quy định.
- Rà soát toàn bộ khách sạn, cơ sở lưu trú để đề xuất phương án trưng
dụng các khách sạn, cơ sở lưu trú đủ điều kiện đáp ứng khi tình huống dịch bệnh
xâm nhập trên địa bàn tỉnh.
5. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn,
các thôn, xóm, tổ dân phố theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhân khẩu để kịp thời
phát hiện những trường hợp ở nơi khác về địa phương (cả người nước ngoài,
người ở tỉnh khác), phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện các biện pháp
cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban
Dân vận Tỉnh ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, hướng
dẫn, vận động người dân, cơ sở tôn giáo hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu
trang tại nơi công cộng, thu hẹp quy mô tổ chức việc hiếu, hỷ và các nghi lễ tôn
giáo. Tuyên truyền, động viên đối với người dân có con, em đang học tập, lao
động ở nước ngoài yên tâm học tập, lao động và thực hiện các biện pháp phòng
bệnh, chữa bệnh theo quy định của nước sở tại.
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7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục
quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực sự gương mẫu
trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời
tích cực tuyên tuyền, vận động người thân chủ động thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang lo lắng.
8. Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ
Giáo dục và Đào tạo để kịp thời tham mưu UBND tỉnh. Chỉ đạo xây dựng
chương trình dạy học trên truyên truyền hình, học trực tuyến đảm bảo chất
lượng.
9. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các
nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch
COVID - 19 theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng
Chính phủ.
Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này và thường
xuyên báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh) kết quả thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- Thành ủy, các Huyện ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP8, VP12, VP7.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
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