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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 Thường vụ Thị ủy Tân Uyên về công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

----- 

Tại cuộc họp chiều ngày 13/8/2021, 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” đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên về công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thị xã. Cùng 

dự buổi làm việc có đồng chí Võ Văn Bá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đồng chí là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở 

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

tỉnh (CDC), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đội cơ động xe labo xét 

nghiệm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. 

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thị ủy Tân Uyên 

về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn thị xã; 

những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị, cùng ý kiến đóng góp của các 

đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác 

đặc biệt chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với “vùng đỏ” đã kết luận và 

chỉ đạo như sau:  

1. Đảng bộ, Chính quyền, ngành Y tế, nhân dân trong tỉnh nói chung và Thị xã 

Tân Uyên nói riêng trân trọng cám ơn tấm lòng, trí tuệ và sức lực của Đội cơ động 

xe labo xét nghiệm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thuộc Bộ Quốc phòng đã đến 

chi viện, hỗ trợ, tham gia vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời 

gian qua. Đề nghị Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thị 

xã Tân Uyên tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại diện lực lượng Đội cơ 

động xe labo xét nghiệm Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga để xử lý trong thời gian 

sớm nhất. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Tân Uyên phải tận 

dụng thời gian và lực lượng quyết tâm hoàn thành kế hoạch xây dựng “vùng xanh” 

trên bản đồ Covid-19 để đưa Thị xã Tân Uyên về trạng thái hoạt động “bình thường 

mới” sau ngày 30/8/2021; chú trọng, phát huy vai trò và hiệu quả của lực lượng tại 
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chổ, phân bổ lực lượng tại địa phương cho phù hợp, gắn với xây dựng kế hoạch phân 

công, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực của lực lượng hiện có 

trong thời gian ngắn nhất. Riêng đối với lực lượng Y tế của địa phương, cần ưu tiên 

bố trí thực hiện các hoạt động chuyên môn như điều trị, điều dưỡng,..; có phương án 

thay thế lực lượng Y tế bằng những lực lượng khác đối với những nhiệm vụ không 

chuyên môn như: công tác lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra y tế tại các chốt kiểm soát, 

… nhằm duy trì và ổn định lực lượng khi các lực lượng chi viện hoàn thành nhiệm 

vụ chuyển đi.  

Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, 

cùng nhau giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

phòng, chống dịch, đảm bảo không để xảy ra những vấn đề phức tạp làm ảnh hưởng 

đến hiệu quả, tiến độ, thời gian và công sức của các lực lượng tham gia phòng, chống 

dịch trên địa bàn thị xã Tân Uyên. 

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

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

kiên quyết giữ vững “vùng xanh” đối với các phường, xã đã thật sự đảm bảo an toàn; 

nghiên cứu thực hiện chủ trương cấp thẻ xanh (Công an tỉnh hướng dẫn) cho người 

dân được đi mua sắm các nhu yếu phẩm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt bình thường 

nhất của người dân; xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp cụ thể để mở rộng 

“vùng xanh” hiện hữu. Riêng đối với các “vùng đỏ”, phải thực hiện phương án khóa 

chặt, không tổ chức các hoạt động của “vùng xanh” trong “vùng đỏ” trên địa bàn thị 

xã Tân Uyên, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm đối với 

phương án này, từng bước kiểm soát, tấn công, tiến tới thu hẹp, xóa “vùng đỏ” trong 

thời gian sớm nhất. 

- Về hoạt động của các doanh nghiệp: Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên tiến 

hành phân loại, sàng lọc lại những doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thiết yếu trong 

chuỗi cung ứng của tỉnh và của cả nước để tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp sớm 

thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch, giúp doanh nghiệp 

sớm tổ chức lại sản xuất kinh doanh. Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

và Chính quyền, ngành Y tế địa phương có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp 

trên thực hiện tốt các biện pháp Y tế an toàn trong hoạt động của doanh nghiệp. Đối 

với các doanh nghiệp khác, 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” để 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 tượng quản lý đặc biệt để có biện pháp cách 

ly một cách triệt để, tương ứng đối với từng loại mô hình nhà trọ. Phát huy vai trò 

của thành viên Tổ Covid cộng đồng là người sinh sống trong các khu trọ cùng với 

sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Thị ủy phụ trách địa bàn đối với cấp ủy của khu phố, ấp, để kịp thời theo dõi, chỉ 
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đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch ở các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch 

bệnh. 

- Về việc xử lý bệnh nhân F0: Thực hiện quy trình chung theo hướng dẫn của 

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

quy định; đối với những ca chuyển biến nặng thì thực hiện điều chuyển bệnh nhân 

lên truyến trên theo quy trình và thủ tục của ngành Y tế, đảm bảo nhịp nhàng, phù 

hợp với tính liên thông giữa Thị xã với tỉnh. 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 lượng bệnh nhân F0 hiện có và theo dự báo, khẩn trương 

phối hợp với các đơn vị liên quan và Sở Xây dựng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, sớm 

đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thị xã. 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thị xã thường xuyên tổ chức 

thăm hỏi, động viên các đơn vị, lực lượng tuyến đầu, lực lượng chi viện hiện đang 

được phân bổ hỗ trợ trên địa bàn; xem xét bố trí ngân sách hoặc huy động từ nguồn 

xã hội hóa để thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho các lực lượng một cách tốt 

nhất. 

- Đề nghị Đảng bộ, chính quyền thị xã Tân Uyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các 

ngành tại địa phương cùng 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, tạo sự chuyển 

biến tốt nhất trong công tác phòng, chống dịch, hướng tới mục tiêu “xanh hóa” địa 

bàn, sớm đưa Thị xã Tân Uyên trở lại cuộc sống “bình thường mới” sau ngày 

30/8/2021. 

Trên đây là ý kiến 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”, Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực 

hiện. 

 

Nơi nhận: 
  - Thường trực Tỉnh ủy, 

  - Đồng chí Võ Văn Bá, UVBTV, Trưởng Ban   

Nội chính Tỉnh ủy, 

  - 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, 

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

CDC tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, 

- Thị ủy, UBND thị xã Tân Uyên, 

- Lưu VPTU (g+pdf). 
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