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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

Số  167-TB/TU 

Bình Dương, ngày 13 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 13/8/2021, sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo 

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

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

đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo: 

- Về xét nghiệm: Đề nghị các đơn vị, địa phương có phương án huy động, sử 

dụng tối đa lực lượng tại chỗ, không trông chờ từ các lực lượng chi viện (tỉnh chỉ 

chi viện lực lượng y, bác sỹ); kết hợp linh hoạt phương pháp xét nghiệm test nhanh, 

xét nghiệm PCR theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế và phù hợp với diễn biến tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn. 

- Về cách ly:  

+ Có phương án mở rộng khu cách ly cho 25 ngàn người, trong đó, tỉnh đầu 

tư 10 ngàn chỗ (UBND tỉnh có văn bản giao Tổng Công ty Becamex ICD thực 

hiện), cấp huyện đầu tư 10 ngàn chỗ, 5 ngàn chỗ còn lại được bố trí ở  các khu cách 

ly hiện hữu khi người cách đã hoàn thành cách ly trở về nhà); các đồng chí Ủy viên 

Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn cùng với Sở Xây dựng và các địa phương tiến 

hành khảo sát, vận động doanh nghiệp trưng dụng các kho, xưởng lớn để thiết kế 

thực hiện các điểm cách ly mới, lưu ý, khẩn trương về mặt thời gian và không cần 

thiết phải quá kiên cố để kịp thời đưa vào sử dụng trước diễn biến dịch bệnh ngày 

càng phức tạp. 

+ Giao đồng chí Nguyễn Lộc Hà, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục 

tập trung chỉ huy các lực lượng đảm bảo điều phối F0 giữa các tầng điều trị một 

cách nhanh chóng, phù hợp, trong đó, chú ý điều phối ở những địa phương quá tải 

về sử dụng hết công năng của các Bệnh viện dã chiến hiện có; các địa phương chủ 

động điều phối sắp xếp các khu vực cách ly trên địa bàn theo hướng gom các điểm 

nhỏ lẽ vào điểm cách ly tập trung lớn để giảm phân tán lực lượng, đồng thời, có kế 

hoạch phun khử khuẩn các điểm cách ly trường học để chuẩn bị cho năm hoc mới. 
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- Về thu dung, điều trị: 

+ Ngành y tế có phương án tổ chức sắp xếp, bố trí lại lực lượng để đảm bảo 

các khu thu dung, điều trị mới có y, bác sỹ theo dõi, điều trị bệnh nhân. 

+ Giao đồng chí Nguyễn Lộc Hà, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẩn 

trương chỉ đạo điều phối 3 ngàn bệnh nhân của thành phố Thuận An và 3 ngàn bệnh 

nhân của thị xã Tân Uyên về các Bệnh viện dã chiến để điều trị. 

- Về các địa phương vùng đỏ, vùng xanh: Giao cho Chủ tịch UBND phường, 

xã ký cấp thẻ xanh cho người dân vùng xanh, điểm xanh; giao Sở Công thương có 

phương án cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng đỏ, điểm 

đỏ đang bị khóa chặt; các địa phương từng bước tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh 

doanh, thương mại dịch vụ,… trong tình hình mới ở các vùng xanh, điểm xanh đủ 

điều kiện an toàn về phòng chống dịch. 

2. Đồng ý các chủ trương sau: 

- Thống nhất chủ trương mua các thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 

theo hình thức chỉ định thầu rút gọn tại Tờ trình số 210/TTr-SYT, ngày 12/8/2021 

của Sở Y tế. Giao ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực 

hiện đảm bảo đúng quy định. 

- Thống nhất thời gian trở lại làm việc tại Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh 

dự kiến vào ngày 23/8/2021. Giao Văn phòng UBND tỉnh thông báo và đảm bảo 

các điều kiện an toàn phòng chống dịch phục vụ cơ quan, đơn vị khi trở lại làm việc 

tại Tòa nhà. 

 

 

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 
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