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ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẮC KẠN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 187/TB-UBND Bắc Kạn, ngày 01 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 

Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến khẩn về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, ngày 01 tháng 5 

năm 2021, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương 

Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Covid-19 

chủ trì cuộc họp trực tuyến khẩn về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự 

tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, 

Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và 

Xã hội, Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Văn phòng UBND tỉnh. Tại điểm cầu các 

huyện, thành phố gồm: Thường trực huyện/thành ủy, UBND các huyện, thành 

phố và các phòng, ban, đơn vị có liên quan đến công tác phòng chống dịch 

Covid-19. 

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác 

phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh của Sở Y tế; ý kiến trao đổi, thảo luận 

của các đại biểu; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung 

ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận chỉ 

đạo như sau: 

1. Tăng cường thực hiện nghiêm túc Công điện ngày 27/4/2021 của 

Thường trực Ban Bí thư, Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021 về kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc 

gia về phòng, chống dịch Covid-19, Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 

về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 201-CV/TU ngày 

27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường 

hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 
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Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố 

thường xuyên theo dõi tình hình để kịp thời đề xuất dừng một số dịch vụ khi tình 

hình dịch Covid-19 phức tạp hơn. Sở Y tế chủ động phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố sẵn sàng phương án để lập lại các chốt, sử dụng điểm cách ly tập 

trung của huyện khi cần thiết; hướng dẫn công dân, cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động đi từ tỉnh ngoài về phải thực hiện khai báo y tế theo quy định. 

2. Giao Sở Y tế 

- Cập nhật hàng ngày về tình hình dịch tại các tỉnh thành trong cả nước, 

thông báo kịp thời các trường hợp F1, F2 trở về từ vùng dịch để nhanh chóng, 

kịp thời điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm theo qui định. Đặc biệt là tiếp tục 

điều tra truy vết các trường hợp F2, F3 liên quan đến ổ dịch tại xã Đạo Lý, 

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo 

COVID-19 xây dựng kịch bản và hướng dẫn các địa phương về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp đảm bảo công tác an toàn, đúng theo quy định về phòng dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố 

tăng cường kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho công tác 

cách ly, điều trị trong phòng chống dịch bệnh. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh triển 

khai các giải pháp phòng, chống dịch trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra. 

- Tổ chức triển khai tốt việc tiêm vắc xin phòng COVD-19 cho các đối 

tượng khi được cấp vắc xin theo các đợt của Bộ Y tế. 

3. Giao Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo Công an huyện, thành phố; Công 

an các xã, phường, thị trấn kiểm tra, nắm bắt tình hình người đến, đi trên địa 

bàn; đồng thời tăng cường hỗ trợ ngành y tế giám sát các đối tượng đang cách ly 

tại gia đình. 

4. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện 

về địa điểm thực hiện biện pháp cách ly lớn khi cần thiết. 

5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo COVID-19 của tỉnh. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ, 

Ngành chủ quản, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo COVID-19 của tỉnh, Sở Y tế để triển 

khai kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Quán triệt đến tất cả công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị 

hạn chế đi ra khỏi địa bàn tỉnh khi không thực sự cần thiết cấp bách, đảm bảo 

các điều kiện trong phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công sở. 
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6. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: 

- Tăng cường đi kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, 

việc thực hiện 5K, nhất là đeo khẩu trang; kiểm tra việc tự đánh giá và cập nhật 

lên hệ thống an toàn chống dịch tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi, địa bàn 

quản lý; việc xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống 

dịch; báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Y tế để tổng hợp.  

- Có kế hoạch đi kiểm tra công tác chuẩn bị và sẵn sàng phòng chống dịch 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVD-19 xã, phường, thị trấn. 

- Kiểm tra các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo luôn sẵn sàng thu dung tối 

đa các trường hợp cách ly tập trung trên địa bàn. 

Với nội dung trên, UBND tỉnh thông báo để các địa phương, đơn vị có liên 

quan biết và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- LĐVP, CV NCTH. 

- Lưu: VT, Khởi, Hồng, Việt. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đức Chính 
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