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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG 

VĂN PHÒNG 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bình Dương, ngày 11 tháng 8 năm 2021 

* 

Số 47-TB/VPTU 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh 

---- 

 

Tại cuộc họp ngày 09/8/2021, sau khi nghe các đồng chí dự họp báo cáo kết 

quả hoạt động của Trung tâm chỉ huy điều phối các hoạt động phản ứng nhanh, việc 

hỗ trợ cho các đối tượng và việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Về hoạt động của Trung tâm chỉ huy điều phối các hoạt động phản ứng nhanh 

và việc hỗ trợ cho các đối tượng:  

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lộc Hà, UVBTV, Phó chủ UBND tỉnh 

công tác này phát huy hiệu quả, Trung ương đánh giá Bình Dương thực hiện tốt công 

tác hỗ trợ cho người dân trong dịch, bệnh. Trong thời gian tới, đề nghị thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

- Giao đồng chí Nguyễn Lộc Hà, UVBTV, Phó chủ UBND tỉnh tiếp tục làm 

việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh tới khu phố, ấp, nhất là đối với vùng đỏ; 

về lực lượng, phương tiện xem số lượng đủ chưa, phải cơ động nhanh, lực lượng, 

phương tiện ở Trung tâm phản ứng nhanh tỉnh phải đảm bảo hỗ trợ giải quyết tình 

hình của thành phố Thủ Dầu Một, cũng như chi viện cho các địa phương khác khi 

cần (mỗi đội phản ứng nhanh phải có nhân viên y tế đi cùng để tư vấn, kết nối với 

Bác sỹ và bệnh viện khi cần). Tiếp tục làm việc với các bệnh viện công, bệnh viện 

tư yêu cầu phải nhận bệnh do 1022 chuyển đến. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhanh 

việc hỗ trợ cho các đối tượng theo qui định, nhất là tiền nhà trọ, quà, tiền cho công 

nhân, lao động khó khăn. 

- Đồng ý kết nối vào mạng lưới tư vấn của tỉnh theo đề xuất của đồng chí Giám 

đốc Sở Thông tin truyền thông, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khi có nhu cầu 

(chuyển bệnh, hỗ trợ thực phẩm, tư vấn…). 

- Đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động, chủ động nguồn hàng, kịp thời hỗ trợ cho dân, nhất 

là người dân trong các khu vực cách ly, phong tỏa khi nhận được thông tin phản ánh 

(chú ý thời gian nhà tài trợ giao hàng, chủng loại…để có sự tính toán phân bổ phù 

hợp). 
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2. Về ứng dụng công nghệ thông tin:  

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập bảng đồ điện tử phản ánh tổng thể 

các số liệu như: xác định các vùng đỏ, vùng xanh từ huyện đến phường, xã và khu 

phố, ấp; kết quả xét nghiệm; kết quả tiêm ngừa vắc xin; công tác thu dung điều trị… 

để tiện cho lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Đồng thời, làm đầu mối 

cùng với các đơn vị công nghệ thông tin tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo áp 

dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp… trong thời gian tới 

hiệu quả hơn (chú ý đặt hàng, kết nối dữ liệu dân cư, đưa trục thông tin vào…) 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo để các cơ quan, 

đơn vị biết, thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, 

- Các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh, 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu VPTU (g+pdf).                                                                                         

        CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
               Bùi Minh Thạnh 
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