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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG 

* 

Số 160-TB/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bình Dương, ngày 07 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

kết luận và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến  

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 

-----    

 

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 vào 

chiều ngày 06/8/2021, sau khi nghe đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh trình bày kế hoạch xây dựng “vùng xanh” trên bản đồ Covid-

19 đưa Bình Dương trở về trạng thái “bình thường mới” từ ngày 01/9/2021, đồng 

chí Nguyễn Lộc Hà, UVTV, Phó Chủ tịch UBND trình bày kế hoạch thành lập Hệ 

thống Trung tâm xử lý thông tin 1022 nhằm ứng cứu kịp thời giải quyết thông tin 

cho người dân, ý kiến phát biểu của các địa phương, các đồng chí dự họp, Thường 

trực Tỉnh ủy đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh khẩn trương thiết lập chỉ 

đạo vùng “vùng xanh” và “vùng đỏ” để tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các 

biện pháp phù hợp với từng vùng, quyết tâm đến ngày 15/8/2021 đưa vùng xanh trở 

lại hoạt động trạng thái bình thường trong điều kiện mới và đến ngày 30/8/2021 đưa 

vùng đỏ và toàn bộ tỉnh Bình Dương về trạng thái hoạt động bình thường trong điều 

kiện mới. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu 

để Ban Chỉ đạo quyết định thành lập 02 Tổ đặc biệt trực tiếp chỉ đạo công tác phòng 

chống dịch đối với “vùng xanh” (huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Bàu 

Bàng và thị xã Bến Cát) và “vùng đỏ” (thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, 

thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên); trong đó, phân công đồng chí Nguyễn 

Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng tổ đặc biệt chỉ đạo 

vùng đỏ; phân công đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh làm Tổ trưởng tổ đặc biệt chỉ đạo vùng xanh; cơ cấu thành phần các tổ gồm có: 

Quân sự, Công an, Y tế, Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan có liên 

quan, các chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa 

bàn. 

3. Giao hai đồng chí Tổ trưởng tổ đặc biệt có toàn quyền quyết định trong việc 

chỉ đạo tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn các biện pháp để sớm dập dịch, cắt dịch đạt 

được mục tiêu đến ngày 15/8/2021 và ngày 30/8/2021 đã đề ra; trong đó, đặc biệt 

chú ý các nhiệm vụ, biện pháp sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thật nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ. 
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- Nâng cao hơn nữa khả năng thu dung điều trị bệnh nhân F0, hạn chế mức thấp 

nhất và không để bệnh nhân tử vong tại nhà và khu cách ly. 

- Tập trung mọi nguồn lực, tổ chức tiêm phòng ngừa Covid-19 một cách nhanh 

nhất và an toàn nhất, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.  

- Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng 

đồng. 

- Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa tổng đài 1022, gắn với hoạt động của Nhóm 

bác sỹ tư vấn sức khỏe; tiếp tục cũng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng của các 

đội phản ứng nhanh ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, có cơ chế phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng cảnh sát 133 để đảm bảo được cả 3 mục tiêu: (1) ứng cứu kịp thời các vấn đề, 

tình huống sức khỏe của người dân; (2) ứng cứu kịp thời nhu cầu về lương thực, thực 

phẩm và các hàng hóa thiết yếu của người dân; (3) đảm bảo tình hình an ninh trật tự 

trên địa bàn, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối các khu vực cách ly, phong tỏa. 

- Đẩy mạnh hơn nữa tốc độ, hiệu quả triển khai các gói chính sách an sinh xã 

hội của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo các khoản kinh phí hỗ trợ và các phần quà 

phải được đến đúng tay từng đối tượng một cách nhanh nhất. 

- Hai đồng chí Tổ trưởng tổ đặc biệt trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra và toàn 

quyền quyết định việc tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như cho ngừng hoạt động 

đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng phụ trách của mình, đảm bảo theo 

đúng các quy định về phòng chống dịch. 

- Tiếp tục huy động mạnh mẽ hơn nữa cả hệ thống chính trị vào cuộc và chỉ 

đạo thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ, 

đồng thuận cùng tham gia thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan khẩn trương thực 

hiện nghiêm túc và có hiệu quả kết luận này. 

 

 

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,  

- 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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