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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện  

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

   

 

00 sáng ngày 21 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, Trung 

tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch 

UBND tỉnh Trương Quốc Huy - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Trần Xuân Dưỡng, Thủ trưởng các sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện). Sau khi nghe Sở Y tế và 

Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu, 

Chủ tịch UBND tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập 

trung thực hiện ngay một số biện pháp sau: 

1. Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thành 

phố Phủ Lý và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo khoanh vùng, xử lý triệt để 

các ổ dịch tại khu công nghiệp Châu Sơn và tại cộng đồng trên địa bàn thành 

phố Phủ Lý, truy vết triệt để F1, F2, F3 để cách ly, quản lý phù hợp. 

2. Sở Y tế  

- Tập trung bố trí đầy đủ vật tư, hóa chất và nhân lực tổ chức xét nghiệm 

thần tốc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 1406/CĐ-BYT 

ngày 15/9/2021. Trước mắt, thần tốc xét nghiệm mẫu gộp cho 100% người lao 

động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Châu Sơn, xét nghiệm tầm 

soát ít nhất 30% người lao động của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp còn 

lại; xét nghiệm mẫu gộp cho trên 47.000 hộ dân của thành phố Phủ Lý, mỗi hộ 

dân lấy đại diện 01 mẫu, trả kết quả xét nghiệm trong vòng 12 giờ và thông báo 

kịp thời thông tin liên quan cho địa phương, đơn vị; bảo đảm giãn cách, an toàn 

tại điểm lấy mẫu. 

- Liên hệ, thống nhất với Sở Y tế các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Bắc 

Giang đề nghị hỗ trợ nhân lực thực hiện công tác lấy mẫu, xét nghiệm. 

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn 

tỉnh, xây dựng ngay phương án vận hành các cơ sở khám chữa bệnh trong điều 

kiện ghi nhận ca mắc Covid-19; kịp thời đề xuất với UBND tỉnh đề nghị Bộ Y 

tế, các Tỉnh hỗ trợ điều trị, khám chữa bệnh trong trường hợp cần thiết. 

3. Cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học đến hết ngày 

26/9/2021. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học 

trực tuyến an toàn, hiệu quả, phù hợp. 
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4. UBND thành phố Phủ Lý: Đánh giá nguy cơ, xác định phạm vi, quy mô 

khu vực phong tỏa, giãn cách phù hợp và kiểm soát dịch nhanh nhất có thể; chuẩn 

bị phương án bảo đảm hậu cần, cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng 

phong tỏa; chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trên địa 

bàn phục vụ công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin an toàn, kịp thời, hiệu quả. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố 

hạn chế ra ngoài nếu công việc không thật sự cần thiết; các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp tăng cường bố trí cho người lao động làm việc online, làm việc tại 

nhà và vẫn đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc để hoàn thành mục tiêu xét 

nghiệm và tiêm vắc xin diện rộng trên địa bàn thành phố trong ít nhất 03 ngày tới.   

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tại các 

khu cách ly tập trung của tỉnh và sẵn sàng thực hiện cách ly tập trung F1 an toàn, 

không để lây nhiễm chéo. UBND cấp huyện kích hoạt các khu cách ly tập trung 

tại địa phương và chủ động tổ chức cách ly F1 bảo đảm an toàn. Các trường hợp 

F1 là trẻ nhỏ, người già hoặc gia đình có đủ điều kiện cơ sở vật chất và người 

chăm sóc có thể cách ly tại nhà theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. UBND 

cấp huyện chỉ đạo chính quyền các phường, xã, thị trấn kiểm soát, quản lý chặt 

chẽ và chịu trách nhiệm về các trường hợp này. 

6. Ngành Y tế, các địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức 

tiêm chủng nhanh, an toàn trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cho người dân thành phố Phủ Lý, người lao động tại các khu công 

nghiệp, tiểu thương, người cao tuổi, địa bàn tập trung đông dân...Phấn đấu 05 ngày 

tới tiêm khoảng 200.000 liều vắc xin được phân bổ bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

7. Các cơ quan báo chí tăng tần suất tin bài, nội dung tuyên truyền thông 

qua nhiều hình thức, đặc biệt trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống 

đài truyền thanh cơ sở nhằm nêu cao ý thức tự giác thực hiện các yêu cầu, biện 

pháp phòng, chống dịch, nhất là yêu cầu 5K của các tầng lớp nhân dân; đẩy 

mạnh truyền thông vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, không chủ quan, lơ là, 

khẩn trương quán triệt, thực hiện ngay các nội dung trên, kiểm tra và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, đưa thông tin sai 

sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức ứng trực xử lý thông 

tin phòng, chống dịch 24/24, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Trung tâm Chỉ huy  

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh các khó khăn, vướng mắc, các nội dung vượt 

thẩm quyền để xem xét, giải quyết. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (để b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, KGVX, các CV; 

- Lưu: VT, KGVX(Thanh). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Đoàn Văn Thọ 
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