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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

Số 162-TB/TU 

Bình Dương, ngày 09 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban 

về tình hình phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh 

-----    

 

Tại cuộc họp sáng ngày 09/8/2021, sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Thường trực Tỉnh ủy đã 

kết luận và chỉ đạo như sau: 

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh: 

1. Giao Ngành Y tế: 

- Kiểm tra, rà soát các cơ sở bệnh viện, y tế tư nhân đủ điều kiện điều trị F0, 

hoàn chỉnh các thủ tục, cấp phép điều trị cho các cơ sở này. 

- Rà soát tổng thể lại sinh phẩm, vật tư y tế để sẵn sàng chi viện, điều chuyển 

phù hợp cho từng địa phương để thực hiện công tác phòng, chống dịch. 

- Tổ chức lại các đội lấy mẫu để phân bổ nguồn lực cho các địa phương hợp lý 

hơn. Đồng thời, chỉ đạo y tế các địa phương đưa mẫu xét nghiệm về các Trung tâm 

xét nghiệm đúng theo khung giờ đã quy định để tránh bị động và đảm bảo thời gian 

trả kết quả. 

2. Giao đồng chí Nguyễn Lộc Hà, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng 

chí Giám đốc Sở Y tế tiếp tục quyết liệt chỉ đạo trong việc tiếp nhận, điều trị bệnh; 

điều động bệnh nhân ở địa phương lấp đầy giường tại các cơ sở Bệnh viện dã chiến 

để điều trị.  

3. Đồng ý việc chuyển viện các bệnh nhân các địa phương lên tuyến tỉnh theo 

phân luồng vùng xanh, vùng đỏ (việc chuyển viện theo phân luồng chỉ mang tính 

chất tương đối) để tiện theo dõi, chỉ đạo. 

4. Về đội ứng cứu nhanh 1022: Giao đồng chí Nguyễn Lộc Hà, UVTV, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, 

chỉ đạo có phương án ứng cứu nhanh tới tận khu, phố, ấp đối với các địa phương 

thuộc vùng đỏ; có cơ chế phối hợp với lực lượng cảnh sát 113, lực lượng dân quân 

để nâng cao chất lượng hoạt động của các đội. 

5. Về sản xuất 3 tại chỗ: Đối với các doanh nghiệp xin tổ chức lại hoạt động 

sản xuất, doanh nghiệp nào đảm bảo an toàn thì cho thực hiện, nhưng phải đảm bảo 
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phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”; đồng thời, phải tổ chức lại các khu nhà trọ, 

chỗ ở của công nhân trong doanh nghiệp hoạt động phải đảm bảo an toàn về phòng 

chống dịch. Trước mắt, tổ chức thực hiện thí điểm, an toàn mới cho hoạt động sản 

xuất. 

6. 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,…để tiện cho lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác phòng chống dịch. 

7. Giao đồng chí Mai Hùng Dũng, UVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần nước-Môi trường Bình Dương, lãnh đạo 

Hoa viên nghĩa trang Chánh Phú Hòa nghiên cứu xử lý các trường hợp tử vong do 

Covid-19 đảm bảo nhanh, hiệu quả, thuận lợi cho người dân. 

 

 

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, Trang (g+pdf).                                                                                         

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Bùi Minh Thạnh 
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