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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang  

tại buổi làm việc với Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo  

phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh 
 

 

Ngày 08 tháng 02 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang – Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế - cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng 

chống Covid-19 cần triển khai trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có các đồng 

chí Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Báo Phú 

Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.  

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình diễn biến dịch, công tác triển khai các đáp 

ứng và hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các đại biểu 

dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung như sau: 

Tính đến ngày 08/02/2021, tỉnh Phú Thọ vẫn cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch 

bệnh, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19 tại cộng đồng. 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai tích cực các biện pháp phòng, 

chống dịch của các sở, ngành, địa phương; đặc biệt đối với các các ngành Y tế, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông đã chủ động, phối 

hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong công tác phòng dịch, nhất là 

kể từ tháng 01/2021 khi trong nước xuất hiện các ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 chủng 

mới trong cộng đồng tại các ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh,… 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp (hiện đã xuất 

hiện ca nhiễm trong cộng đồng tại 12 tỉnh, thành phố với tổng số 422 người mắc bệnh). 

Trước nguy cơ dịnh bệnh có thể lây nhiễm và bùng phát bất kỳ lúc nào nếu chủ quan, lơ 

là, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị: 

- Tăng cường thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn 

sàng ứng phó các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch để 

nhân dân được yên tâm, vui Xuân đón Tết.  

- Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ, nguy cơ của từng 

vùng, từng khu vực trên địa bàn, đảm bảo khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi 

gọn nhất; hạn chế các tác động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và các hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sự chủ động, quyết liệt trong công 

tác phòng chống dịch trên phương châm phát huy 4 tại chỗ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; 

kịp thời hỗ trợ, động viên đội ngũ trực tiếp tham gia công tác phòng dịch, nhất là trong 

dịp Tết Nguyên đán. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu, quán triệt tới cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động của đơn vị hạn chế tập trung đông người, đi lại, thăm hỏi 

trong dịp Tết trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan với nhau. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách 

nhiệm cộng đồng, đoàn kết trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh: không đi đến những 

nơi đang có dịch; tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tập trung - Khai báo y tế); tuyên truyền, khuyến cáo để nhân dân vận động 

người thân ở vùng dịch cân nhắc, hạn chế trở về địa phương trong giai đoạn hiện nay, nếu 

trở về phải thực hiện việc khai báo y tế và phòng dịch theo quy định. 

2. Một số nhiệm vụ cụ thể. 

2.1. Sở Y tế: 

 - Khẩn trương, thường xuyên cập nhật danh sách cụ thể các khu vực có dịch 

Covid-19, vùng cách ly theo xác định của Bộ Y tế để thông tin cho UBND các huyện, 

thành, thị, các cơ quan truyền thông, báo chí nhằm kịp thời tuyên truyền, thông tin đến 

người dân được biết, thực hiện khai báo y tế và cách ly theo qui định. 

- Triển khai ngay việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, vật tư y tế, trang thiết bị 

phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch theo quyết định được UBND tỉnh phê duyệt, kịp 

thời đáp ứng công tác xét nghiệm trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các cơ 

sở y tế, bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các qui trình hướng dẫn, đánh giá tiêu chí cơ sở y 

tế an toàn. 

- Nắm chắc tình hình, diễn biến dịch để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, đặc biệt thông tin ngay khi có các tình huống 

mới phát sinh để được chỉ đạo kịp thời. 

2.2. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp thực hiện nghiêm túc, làm tốt công tác kiểm 

soát di biến động nhân khẩu, các đối tượng ra - vào địa phương, đặc biệt là các đối 

tượng trở về từ các khu vực có dịch để kịp thời áp dụng biện pháp cách ly phù hợp; 

tránh để lọt, chậm kiểm soát tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. 

- Chỉ đạo tăng cường hoạt động của các tổ tuần tra, thường xuyên, liên tục nhắc 

nhở người dân thực hiện nghiêm các qui định phòng dịch tại nơi công cộng, xử lý theo 

qui định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình vi phạm. 

- Phối hợp, kiểm tra các cơ sở khách sạn, địa điểm lưu trú trên địa bàn trong việc 

tuân thủ các nguyên tắc an toàn phòng chống dịch. 

2.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Chỉ đạo lực lượng chuyên môn tại cơ sở phối hợp với công an, chính quyền địa 

phương tại xã, thôn, bản làm tốt công tác kiểm soát người ra vào địa phương, người trở 

về từ vùng có dịch; phát huy tinh thần tự giám sát, trách nhiệm của cộng đồng trong 

công tác phòng, chống dịch. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kích hoạt, triển 

khai Bệnh viện dã chiến theo từng cấp độ đáp ứng dịch bệnh. 

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh: 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để có đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình, khu 

vực dịch, vùng cách ly, kịp thời cung cấp thông tin đến người dân, giúp nhân dân nắm 

được thông tin đầy đủ và hợp tác với chính quyền, ngành y tế trong các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh.  

- Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức truyền thông hiện có (bao gồm cả mạng 

xã hội, internet, tin nhắn điện thoại,…), đặc biệt đẩy mạnh hoạt động của hệ thống 
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truyền thanh cơ sở, tăng cường thông tin hai chiều tới người dân, tăng cường đấu tranh, 

phản bác lại các thông tin sai lệch.  

2.5. Sở Giao thông vận tải: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng dịch 

tại các bến xe, nhà ga, trên các phương tiện giao thông công cộng; phối hợp chặt chẽ với 

Sở Y tế tham mưu chỉ đạo việc dừng vận chuyển hành khách công cộng đến các khu 

vực có dịch, vùng cách ly theo thông báo của Bộ Y tế. 

2.6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo dừng tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể thao, vui chơi giải trí mừng Xuân tập trung đông người, trường hợp tổ chức 

phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch và được sự đồng ý của cơ quan có thẩm 

quyền. Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan truyền thông chỉ đạo tăng 

cường, đa dạng hóa các chương trình phát thanh, truyền thanh tại cơ sở, chương trình ca 

nhạc chào mừng Xuân mới để tạo không khí cho nhân dân đón Tết vui tươi. 

2.7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương chỉ đạo các cơ sở giáo dục - đào tạo 

trên địa bàn đánh giá, tự hoàn thiện tiêu chí trường học an toàn theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế, Bộ Giáo dục và Đạo tạo, cập nhật thường xuyên lên Bản đồ an toàn phòng dịch 

Covid-19. Chuẩn bị các phương án dạy và học đáp ứng với các cấp độ phòng chống 

dịch. 

2.8. Sở Công Thương: Tăng cường chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thương mại, siêu 

thị, chợ,… đánh giá tiêu chí an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Công 

Thương, cập nhật thường xuyên lên Bản đồ an toàn phòng dịch Covid-19; có biện pháp 

bảo đảm lưu thông hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán để đáp ứng nhu cầu 

người dân, tránh gây cản trở không cần thiết. 

2.9. UBND các huyện, thành, thị: 

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phòng dịch tại các huyện, 

thành, thị. Chỉ đạo chính quyền xã, thôn, tổ dân phố, khu dân cư tập trung, quyết liệt 

triển khai công tác phòng chống dịch, trong đó yêu cầu các Tổ trưởng Tổ dân phố, 

Trưởng khu, Trưởng thôn, bản phải đề cao trách nhiệm, trực tiếp theo dõi, nắm bắt, 

kiểm soát tình hình dân cư ra - vào trên địa bàn, kịp thời phát hiện những đối tượng 

nguy cơ trở về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người trở về/ đến từ vùng dịch nhằm phát 

hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, kiểm soát hiệu quả việc cách ly, theo dõi sức khỏe 

tại nơi cư trú, kịp thời ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan. 

- Chỉ đạo thường xuyên, liên tục phát các bản tin trên hệ thống truyền thanh cấp xã 

về tình hình dịch bệnh, các khu vực có dịch, vùng cách ly, các thông báo khẩn về nguy 

cơ lây nhiễm đối với các trường hợp, địa điểm có người nhiễm bệnh để người dân kịp 

thời nắm bắt thông tin, thực hiện khai báo y tế nếu có tiếp xúc. 
 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị làm việc với Sở Y tế - cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh ngày 08/02/2021, 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị;  

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Vũ Cảnh 



4 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-02-08T17:18:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Hoàng Vũ Cảnh<canhhv.vpub@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2021-02-08T17:23:18+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2021-02-08T17:23:23+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông - MST: 2600332561 - MNS: 1012568 - MĐD: 000.00.00.H44 - Email: phutho@chinhphu.vn
	2021-02-08T17:26:56+0700
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




