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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Tổ trưởng tổ 

công tác đặc biệt chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với “vùng đỏ” 

tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19  

thành phố Thuận An 

----- 

Ngày 16/8/2021, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thƣ Thƣờng trực 

Tỉnh ủy, Phó Trƣởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Tổ 

trƣởng tổ công tác đặc biệt chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với 

“vùng đỏ” đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19 thành phố Thuận An. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn 

Chánh, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các 

đồng chí thuộc đoàn công tác của Bộ Y tế, các đồng chí là lãnh đạo: Sở Y tế, Sở 

Công thƣơng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh (CDC), Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh. 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 

-19 thành phố Thuận An báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống dịch 

trên địa bàn thành phố; những khó khăn, vƣớng mắc và đề xuất, kiến nghị, cùng 

ý kiến đóng góp của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí 

thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy-Phó Trƣởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh; Tổ trƣởng tổ công tác đặc biệt chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 đối với “vùng đỏ” đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau:  

1. Thành phố Thuận An là địa phƣơng “vùng đỏ” trên bản đồ Covid-19 của 

tỉnh Bình Dƣơng, là địa phƣơng giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh, số 

lƣợng dân cƣ đông, nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa hai địa phƣơng rất cao; 

Thuận An đã tổ chức khoanh chặt địa bàn, bố trí lực lƣợng quân sự, công an, y 

tế tăng cƣờng chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh, duy trì nghiêm việc thực hiện Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ. Tuy nhiên, dự báo số ca mắc 

Covid-19 tại Thuận An sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới; trƣớc tình 

hình đó, yêu cầu Đảng bộ, Chính quyền, ngành Y tế của Thuận An cùng với sự 

hỗ trợ của các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức đánh giá lại nguồn lực, năng lực 

hiện có, tập trung chuẩn bị về con ngƣời, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc 

điều trị,... để ứng phó hiệu quả đối với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn, đƣa Thuận An về trạng thái hoạt động “bình thƣờng mới” sau ngày 

30/8/2021. 
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2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Thuận An chỉ 

đạo các ngành chức năng trên địa bàn làm tốt công tác phối hợp, rà soát và 

chuẩn hóa số liệu, xây dựng báo cáo có tích hợp các số liệu thống kê, đánh giá 

thực chất về tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, để phục vụ cho công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phƣơng nói riêng, cũng nhƣ của 

Tỉnh nói chung. Cơ cấu ngành thống kê tham gia cập nhật, để các số liệu báo 

cáo mang tính toàn diện. Các số liệu phải chính xác, đảm bảo tin cậy trƣớc khi 

công bố và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

tỉnh.  

3. Về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới: 

- Tiếp tục thực hiện thật nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tƣớng 

Chính phủ, kiên quyết khóa chặt “vùng đỏ”, không tổ chức các hoạt động của 

“vùng xanh” trong “vùng đỏ” trên địa bàn thành phố Thuận An, gắn với tổ chức 

tuyên truyền, vận động ngƣời dân chấp hành nghiêm túc đối với phƣơng án này; 

không lơ là, chủ quan, quyết giữ “vùng xanh”, từng bƣớc kiểm soát, tấn công, 

tiến tới thu hẹp, xóa “vùng đỏ” trong thời gian sớm nhất. 

- Tăng cƣờng lực lƣợng tại các chốt chặn, kiểm soát việc đi lại của ngƣời 

dân, không giải quyết cho bất kỳ phƣơng tiện nào qua lại mà không có lý do, đặc 

biệt là địa bàn cửa ngõ, giáp ranh, triệt để thực hiện giãn cách xã hội, không để 

“chặt ngoài, lỏng trong”. Giao Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có phƣơng 

án điều phối lực lƣợng công an và quân sự hiện có tại các địa bàn “vùng xanh” 

(Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên) hỗ trợ cho thành phố Thuận An trong 

công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự, kiểm soát chặt các cửa ngõ 

giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh. Trƣờng hợp cần thiết, có văn bản đề 

nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xin chi viện lực lƣợng.  

- Về hoạt động của các doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân thành phố Thuận 

An tiến hành phân loại, sàng lọc những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thiết 

yếu trong chuỗi cung ứng của tỉnh và cả nƣớc để tạo điều kiện, hỗ trợ doanh 

nghiệp thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch để hoạt 

động trở lại. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công thƣơng và 

Chính quyền, ngành Y tế địa phƣơng hƣớng dẫn các doanh nghiệp trên thực hiện 

tốt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động. Đối với 

các doanh nghiệp khác, tạm thời ngƣng hoạt động, tiếp tục theo dõi diễn biến 

của tình hình dịch bệnh trên địa bàn để có đề xuất giải pháp, biện pháp phù hợp, 

báo cáo Tổ công tác đặc biệt “vùng đỏ” xem xét, chỉ đạo.  

- Đối với các khu nhà trọ công nhân (bao gồm các khu trọ nhỏ lẻ và các 

khu trọ có quy mô lớn): Phải xem đây là đối tƣợng quản lý đặc biệt để có biện 

pháp cách ly một cách triệt để, tƣơng ứng đối với từng loại mô hình nhà trọ (khu 

có tỷ lệ ca nhiễm thấp bóc F0 chuyển đi; khu có tỷ lệ ca nhiễm cao nghiên cứu 

khoanh vùng, tách F0 cách ly tại chỗ). Phát huy vai trò của thành viên Tổ Covid 

cộng đồng là ngƣời sinh sống trong các khu trọ, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, 
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kiểm tra, giám sát của các đồng chí Ủy viên Ban Thƣờng vụ Thành ủy phụ trách 

địa bàn và cấp ủy của phƣờng, xã, khu phố, ấp, để kịp thời theo dõi, chỉ đạo 

quyết liệt phòng, chống dịch ở các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. 

- Về việc xử lý ca bệnh nhân F0: Thực hiện quy trình chung theo hƣớng 

dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế về việc cách ly bệnh nhân F0 tại nhà khi đủ các điều 

kiện yêu cầu. Đối với các ca F0 không triệu chứng tại các cơ sở cách ly, điều trị, 

căn cứ theo quy định của Bộ Y tế và hƣớng dẫn của Sở Y tế, tổ chức xét nghiệm 

khẳng định kết quả trƣớc khi cho về nhà tự cách ly sau 07 ngày để giảm áp lực 

về giƣờng bệnh cho các khu điều trị trên địa bàn; đối với những ca chuyển biến 

nặng thì thực hiện điều chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo quy trình đảm bảo 

an toàn tính mạng cho bệnh nhân. Về đề nghị chuyển 3.000 F0 của Thành phố, 

Thƣờng trực Tỉnh ủy đã kết luận chỉ đạo tại Thông báo 167-TB/TU, ngày 

13/8/2021 đề nghị các đơn vị có liên quan khẫn trƣơng phối hợp thực hiện. 

- Thành phố Thuận An tiếp tục phát huy “4 tại chổ”, chủ động làm việc với 

các doanh nghiệp trên địa bàn để mở rộng, xây dựng các khu cách ly, điều trị, 

đáp ứng cho số lƣợng bệnh nhân F0 hiện có và theo dự báo; phối hợp với Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Sở Công thƣơng khẫn trƣơng rà soát các 

khu nhà xƣởng lớn, đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ hoặc trƣng dụng để phục vụ 

cho công tác cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19. 

- Về nguồn nhân lực Y tế: Giao Sở Y tế căn cứ vào tình hình thực tế nguồn 

nhân lực để có phƣơng án điều phối bổ sung cho ngành Y tế Thuận An theo đề 

xuất, nhằm đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị số lƣợng bệnh nhân F0 tăng cao 

trong thời gian tới. Giao Chính quyền, ngành Y tế Thuận An có kế hoạch điều 

phối, sử dụng nguồn nhân lực là công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, 

công đoàn viên, tình nguyện viên của Thành phố và của tỉnh phân bổ cho địa 

phƣơng; tổ chức tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm, phân công nhiệm vụ 

hợp lý, đảm bảo sử dụng tốt nguồn lực là lực lƣợng tại chổ và lực lƣợng đƣợc 

chi viện.  

- Về kế hoạch tiêm vắc-xin: Đối với các đợt tiếp theo, sẽ đƣợc phân bổ ƣu 

tiên theo vùng, ƣu tiên tiêm cho ngƣời có nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị thành 

phố Thuận An xây dựng kế hoạch tiêm thật cụ thể, làm tốt công tác tổ chức, sắp 

xếp thời gian để ngƣời dân đến tiêm an toàn, tránh tạo thành đám đông, tiềm ẩn 

nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trƣớc mắt, khẫn trƣơng hoàn thành việc nhập số liệu 

đã tiêm gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Giao Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên và báo cáo kết quả cho Ban Chỉ 

đạo của tỉnh.  

- Đảng bộ, Chính quyền Thuận An phải có giải pháp hợp lý, kịp thời để 

giải quyết các khó khăn cho ngƣời dân, vừa duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, 

vừa triển khai nhanh gói hỗ trợ an sinh xã hội đến những ngƣời khó khăn, những 

ngƣời yếu thế trong xã hội; tập trung chia sẻ, hỗ trợ ngƣời dân bị tác động bởi 

dịch Covid-19 trên địa bàn, không để ngƣời lao động mất việc làm, lâm vào 
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cảnh khó khăn, cùng cực. Tổ chức, điều phối lực lƣợng phản ứng nhanh thông 

suốt đến cấp phƣờng, xã, khu phố, ấp, gắn với phân công nhiệm vụ thật cụ thể, 

phát huy cao nhất tinh thần ý thức trách nhiệm của lực lƣợng này để xử lý kịp 

thời, hiệu quả những phản ánh, yêu cầu bức xúc của ngƣời dân về y tế, cứu trợ, 

an ninh trật tự, ứng cứu kịp thời bệnh nhân F0 khi có dấu hiệu chuyển nặng, 

không để xảy ra trƣờng hợp bệnh nhân tử vong tại nhà do không đƣợc hỗ trợ y 

tế kịp thời. 

- Đề nghị Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Thuận An tiếp tục lãnh đạo, 

chỉ đạo các ngành tại địa phƣơng phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các sở, ban, 

ngành của tỉnh, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để tạo 

sự chuyển biến tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch, đƣa thành phố Thuận 

An trở lại cuộc sống “bình thƣờng mới” sau ngày 30/8/2021. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thƣ 

Thƣờng trực Tỉnh ủy, Phó Trƣởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tỉnh - Tổ trƣởng Tổ công tác đặc biệt chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 đối với “vùng đỏ”, Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo để các cơ quan, đơn vị 

biết, thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
  - Thƣờng trực Tỉnh ủy, 

  - Đồng chí Phạm Văn Chánh, UVBTV, Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh, 

  - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, 

  - Tổ công tác đặc biệt chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 đối với “vùng đỏ”, 

  - Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

  - Công an tỉnh, 

  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

- Sở Y tế, Sở Công thƣơng, BQL các KCN tỉnh, 

CDC tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, 

- Thành ủy, UBND thành phố Thuận An và các 

địa phƣơng “vùng đỏ”, 

- Lƣu VPTU, A (g+pdf). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Bùi Minh Thạnh 
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