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Ha Nam, ngày 24 tháng 7 nám 2021

THÔNG BAO
KET LUiN CUA BAN THIIONG VTJ TINII UY
thtrc hin chi dio ella Thtrông trijc Ban BI thir v tip tic
tang cu*ng cong tác phông, ching dch Covid-19

DE
C h uyê'rr

Th%rc hin chi &to ella Thung trrc Ban BI thu Trung ucmg Dãng ti Din ngày
21/7/2021 , Ban Ththng vt Tinh u' t chüc K' hçp chuyêh d ngày 24/7/2021 v
cong tác 1nh dao, chi dto phông, chng djch Covid-19. Sau khi nghe Ban can sr
dãng Uy ban nhân dan tinh, Ban Chi do phông, cMng dch Covid-19 tinh báo cáo
dánh giá, di,r báo tInh hmnh, d xut các bin pháp thrc hin cong tác phông, chng
dich Covid-19 trén dja bàn tinh, các kin thâo 1un, Ban Thu?mg vii Tlnh lly thng
nhât kt luân:
Trong bi cãnh tInh hInh djch bnh Covid- 19 trén câ nu&c và tai mt s
tinh, thành pM tip giáp vói tinh Ha Nam dang din bin phlle tap, thãnh pM I-là
Ni phâi thirc hin giãn each xã hi theo Chi thj s 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 ella
Thll ttràng ChInh phll. D gii vIng thành qua d dt duqc, v&i tinh than chll dng
ngän chn djch Covid-19 xâm nhp, lay lan trên dja bàn tinh; Ban Thistmg vi Tinh
lly yêu cu cAp ui', t cbüc dãng, chInh quyn, Mt trn T qu6c và các t chllc chInh tn xã hi các cAp, Ban Chi dao phông, cMng djch Covid-19 tinh thijc hin
tot mt sO nhim vii trQng tam sau:
1. Trin khai thi:rc hin nghiêm tue 5' kin chi dto ella Thu&ng trijc Ban BI
thu Trung hang Dãng tai Din ngày 21/7/2021; tp trung quán trit, 1nh dto, chi
dao và t chllc thi:rc hin quy& 1it, hiu qua các chi dto ella Bô Chfnh trj, Ban BI
thix, ChInh phiX, Thll tithng ChInh phll, Ban Chi dao Qu& gia phông, cMng djeh
Covid-19, các van bàn ella Ban Thu?mg vii Tinh lly và U5' ban nhân dn tinh v
Cong tác phông, cMng djch Covid-19.
2. Phát buy sirc m?nh ella eà h th6ng chInh trj, truyn thng doàn kt, kiên
cu&ig ella quê hrnmg Ha Nam anh hllng, tto sr &ng thun ella Nhân dan trong
phông, cMng djch Covid- 19; trin khai dng bQ các giãi phap, phông cMng djch
theo phucrng châm 4 ti cM, chll dng, quyk 1it, linh hoat, sang tao vOi tinh thAn
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Cp uS', dng chI bI thu cp uS' chju trách thim lath dao cao nMt, dng chI
Chü tjch U5' ban rihân dan các huyn, thj xa, thành ph6 chi do và chju trách nhim
trurc tip truóc pháp 1ut, tnthc Ban Thithng vi Tinh uS' và tnrâc Nhn dan v cong
tác phông, chng djch thuc da bàn, don vi quãn iS', phii trách.
3. Ban can sur dãng Uy ban nhân dan tinh, Ban Chi dao phOng, chng djch
Covid- 19 tinh chi dao nâng cp d phông, chng djch dam báo phü hcip din bin,
tInh hinh dich bnh hin nay trên dja bàn toàn tinh, trçng tam là:
- Quãn iS' chat chë cong dn tr các vüng, các tinh, thãnh ph có djch, nht là ttr
thành pM H CM Minh, thành pM Ha Ni,... v tinh; rà soát, phân loi, kjp thi ap
diing ngay các bin pháp cách ly y t theo diing quy djnh, hithng dn cüa Trung irang;
thông báo rng rAi d các h gia dinh bitt, thông tin cho ngtthi than tü viing có djch
du,r kin v dja phuarng và chun bj các diu kin d th%rc hin vic each ly.
- Chü tr9ng cong tác phOng, cháng djch tai các dja bàn, lTnh vrc có nguy car
cao nhu.r: Các khu each ly, khu dan cu, khu, cim cong nghip, car so san xut, chçi,
siêu thj, dja dim cOng cong và các ncii tp trung dông ngizOi khác. Xây d%mg
phucrng an phü hçip d quàn iS' cOng nhân, lao dông trong các khu, cuim cong
nghip, that là s Cong nhân, lao dng ngoti tinh di, v trong ngày.
- Thurc hin hiu qua chin djch tiém chüng vc-xin phOng ngüa Covid-19,
trong do cO phircmg an tiêm thi'r nghim vc-xin phOng Covid-19 san xut trong
nithc; ixu tiên tiêm phOng cho các d& tuqng CO nguy car lay nhim cao, T Covid
cong ding...; chun bj các diu kin c.n thi& v nhân 1urc, trang thit bj, 4t tu y t,
các car sO cách ly, diu trj,... nht là 0 tuyn huyn. ChU dng d xut các giái pháp
d h trçi, tháo go' khó khàn, vx&ng mc trong cOng tác phOng, cMng djch.
- Kim soát chat chê vic dung, d, don, trà khách cüa các phuarng tin giao
thông, vn tâi dn và di qua dja bàn tinh. Lam t& cong tác báo dam an ninh trt tur,
không d bj dng, bt ng&, lam ãnh huOng dn cOng tác phOng, cMng djeh trên dja
bàn. Tang cuOng kim tra, giám sat, xü IS' các truOng hqp vi phm các quy djnh
phOng, chông djch.
- Tip tiic phát huy vai trO, nãng cao hiu qua hoat dng cüa T Covid cong
dng; quan tam M trq trang thit bj (khu trang, dung djch sat khun,...) phiic vi
cong tác phOng, cMng djch; kjp thai dng viên, khen thuOng các t chirc, Ca nhân
cO thãnh tIch xut sc trong cOng tác phOng, ch6ng djch.
- Tang cir&ng vn dng, huy dng các ngun hrc üng h cong tác phOng,
cMng djch trên dja bàn; üng h Qu v.c-xin phOng, cMng djch Covid-19 cüa tinh.

3
- Xây dimg phuong an b trI can bO, cong chüc, viên chirc, nguYi lao dng
lam vic ti c quan, dcm vj phü hçip vyi tInh hInh, din bin djch bnh.
4. Dy minh cong tác tuyên truyn, djnh hithng du 1un xã hi v phông
chng djch Covid-19. Tang thii lixqng, phát huy hiu qua h thng truyn thanh co
si, kjp th&i thông báo dn nhân dan v tmnh hInh djch và thông tin cUa nh[tng
ngiRii v tir vüng djch, các bin pháp phông, chng djch và quy djnh 5K cüa B Y
t& Khuyn cáo can b, dáng viên và nhân dan hin ch di chuyn dn các vüng có
djch. Kiên quyt x1r l các di tuçing lçii ding tInh hInh djch bnh d xuyên tc,
kIch dng, chng phá,... lam can tr& cong tác phông, chng djch.
5. Mt trn T qu& và các th chüc chInh trj - xA hi các cp tip tiic phát huy
vai trô nông c& trong Cong tác tuyen truyn, vn dng nãng cao nhn tht'rc, trách
thim và k nAng phông, chng djch cho doàn viên, hi viên và các tng l&p nhãn
dan; phát huy tinh thAn tixcing than, tuang ái, h trçl, giüp dâ nhau vuçYt qua khó khn;
có giái pháp chàm Jo, h trç ngithi dan, nhAt là nhtng d& tuçmg khó khn, y&i th&
6. Các ban xây dirng dáng cüa Tinh uS', các ban can sir dãng, dãng doàn, Ban
Thuông vi Tinh doàn, các huyn üy, thj üy, thành üy, dâng üy tric thuc tinh, Ban
Chi do phông ch6ng Covid-19 tinh can ci'r chrc nng, nhim vi CI1 th hóa d
lãnh dto, chi dao, t chirc th%rc hin các nhim vi trng tam nêu trén dam báo hiu
qua, phü hcip vói tInh hInh thrc tin, dáp ing yéu cAu, mvc tiêu cong tác phông
chng djch Covid- 19 và phát trin kinh t - xã hi cüa tinh.
7. Các dng chI Uy viên Ban Thuxng vij Tinh ñy, U5' viên Ban ChAp hành
Dàng b tinh phii trách dja bàn tip tic phát huy t& vai trô lãnh dao, chi dto và
chju trách thim tnric Ban Thtrng vii Tinh u5r, tnróc Nhãn dan v cong tác
phông, chng djch bnh & dja phuang, dan vj duçic phân cong phii trách.
8. Ban Thithng vii Tinh üy üy quyn cho Thu&ng trrc Tinh üy lânh dao, chi
do giài quy& di vài các tnthng hçip, tInh huing dt xuAt, phát sinh trong cong tác
phông, cMng djch bnh Covid- 19 trén dja bàn tinh dam bâo kjp th&i, hiu qua.!.

Ncii rihân:
- Ban BI thu 1W Bang, 1
(a'e bao cao)
- Vn phonglWDang,j
- Các cl/c U' viên BTV Tinh u5',
- Các cl/c Uy viên BCH Dãng bO tinh,
- Các ban clang cia Tinhüy,
- Các BCS clang, clang doàn, BTV Tinh doàn,,
- Các huyn, thj, thAnh üy, clang üy trrc thuc,
- VPTU: LDVP; Phông Tong hçp (2),
- Luu Van phông Tinhüy.
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