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THÔNG BÁO 
Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

Về một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Tại phiên họp giao bansáng ngày 30/3/2020, sau khi nghe Bộ phận thường 

trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh báo cáo, Thường trực 

Tỉnh ủy thống nhất có ý kiến: 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó 

lường, đòi hỏi phải khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, kiên quyết không để dịch 

bệnh lây lan ra cộng đồng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời triển khai một số nội dung cấp bách sau: 

1. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã tập trung vào cuộc đồng bộ, chủ 

động thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh nên tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Đặc biệt đã kịp thời tiếp nhận gần 

5.000 người từ nước ngoài về qua các cửa khẩu, bố trí cách ly theo quy định, đảm 

bảo an toàn, chu đáo. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao 

nỗ lực của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị và Nhân dân, đặc biệt là ngành Y 

tế, lực lượng vũ trang.  

2. Thời gian tới, dự báo số người từ Lào và Thái Lan về qua cửa khẩu quốc 

tế còn nhiều, gây sức ép cho việc bố trí, quản lý tại các khu cách ly tập trung trên 

địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan, thống nhất với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh khác để điều phối số công dân từ cửa 

khẩu quốc tế Cầu Treo phân luồng, di chuyển đến các khu cách ly của tỉnh và các 

địa phương khác. Các trường hợp đã được bố trí tại các khu cách ly, tiếp tục quản 

lý, chăm sóc, theo dõi, qua 14 ngày đảm bảo an toàn về y tế, làm thủ tục bàn giao 

cho các địa phương. 

3. Để đảm bảo phục vụ điều trị bệnh nhân đề phòng khi số ca nhiễm dịch có 

thể tăng lên, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất ưu tiên nguồn lực đầu tư và nhân lực 

được điều động ở các bệnh viện khác để bổ sung cho Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu 

quốc tế Cầu Treo. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai 

thực hiện kịp thời phục vụ điều trị bệnh. 
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4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập 

trung các biện pháp quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các 

bệnh viện trên địa bàn, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong các 

bệnh viện. Vận hành, phát huy hiệu quả tối đaphòng xét nghiệm tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch: Ngành 

Y tế chủ động rà soát, chịu trách nhiệmđề xuất, lập hồ sơ mua sắm trang thiết bị 

cần thiết trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

6. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạothực hiện điều tra Y tế toàn 

dân và rà soát, nắm thông tinngười đi khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và 

những người có liên quan; chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 07-CV/BCĐ, 

ngày 30/3/2020 của Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh về yêu 

cầu cách lytập trungcácđối tượng sử dụng trái phép chất ma túy để phòng ngừa 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng, thường xuyên báo cáo 

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. 

7. Cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục chỉ 

đạo ưu tiên nguồn lực, công sức, thời gian cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn; đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Văn phòng Tỉnh 

ủy, Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông 

báo, thường xuyên báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Sở Y tế - Cơ quan thường trực BCĐ tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH,  

HĐND và UBND tỉnh, 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành, 

thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng,  

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thanh Điện 
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