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THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ  

 về nội dung cuộc họp ngày 31 tháng 12 năm 2021 

----- 

Ngày 31/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố tổ chức họp 

bàn công tác chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn trong thời gian tới, đồng chí Cù Ngọc Cường - Uỷ viên Ban Thường 

vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo 

nhanh của Trung tâm Y tế thành phố về diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đã thảo luận và thống nhất kết 

luận: 

1. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tiếp tục chỉ đạo 

và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung 

ương, tỉnh, thành phố; chủ động nắm tình hình, đánh giá kịp thời các thông tin, 

diễn biến liên quan về dịch Covid-19, từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp xử lý 

phù hợp, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa 

phương.  

2. Việc tổ chức tổng kết công tác năm 2021 của các địa phương, đơn vị, tùy 

theo tình hình diễn biến của dịch bệnh để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp và 

không tổ chức liên hoan sau hội nghị tổng kết.  

3. Yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường; thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa việc tham gia các đám hiếu, đám hỷ và các hoạt 

động tập trung đông người để tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống 

dịch. 

4. Ủy ban nhân dân thành phố: 

- Chỉ đạo các đơn vị tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền về tình 

hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên sóng phát 

thanh của thành phố và đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành của thành phố chủ động cử lực lượng cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và cơ sở vật chất của đơn vị tham gia công 

tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 



 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố chủ động xây dựng các phương án, điều 

kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch; phương án chữa bệnh khi có các trường 

hợp nhiễm bệnh nặng và tăng cao trên địa bàn.  

- Chỉ đạo Công an thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng 

cường rà soát, quản lý công dân đi, đến trên địa bàn thành phố và tham gia công 

tác phòng, chống dịch Covid tại địa phương.  

5. Giao Ban Chỉ đạo các xã, phường  

- Thành lập tổ công tác để rà soát, đôn đốc, nhắc nhở việc đăng ký và thực 

hiện quét mã QR tại các cơ sở dịch vụ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; kiên quyết xử 

lý các trường hợp vi phạm nếu có.  

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền lưu 

động về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn; chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

Nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, 

chủ quan; đồng thời tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ 

động nắm tình hình người dân đi, đến địa phương, đặc biệt là những người dân 

ngoài tỉnh và người dân đến từ vùng có dịch; kịp thời thông tin với cơ quan chức 

năng để được hướng dẫn thực hiện khai báo, theo dõi và cách ly y tế theo quy định. 

- Yêu cầu tất cả công dân khi trở về từ các địa phương khác hoặc đến thành 

phố lưu trú (kể cả đi/về hàng ngày) phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế tại 

Trạm Y tế xã, phường nơi đến và thực hiện xét nghiệm virut SARS-CoV-2 (bằng 

phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trước khi lưu trú. 

- Quán triệt, tuyên truyền đến nhân dân tạm thời dừng các đám cưới, các hoạt 

động tập trung đông người; việc tổ chức đám hiếu phải thực hiện nghiêm theo quy 

định về phòng, chống dịch, khuyến khích hạn chế số lượng người đến dự.  

6. Phân công đồng chí Đặng Văn Lê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban 

Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo tạm thời phụ 

trách xã Nông Thượng thay đồng chí Nguyễn Thị Huế - Thành ủy viên, Phó Chủ 

tịch UBND thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 
- Thường trực Thành ủy, 
- Các đ/c thành viên BCĐ (c/đ), 
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố (t/h), 
- MTTQ và các đoàn thể thành phố (t/h), 
- BCĐ các xã, phường (t/h), 
- Lưu Văn phòng Thành ủy. 
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