
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB - UBND Bắc Giang, ngày        tháng 8 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại buổi giao ban                        

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (ngày 11/8/2020) 

 

Ngày 11/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương-Phó Trưởng ban 

thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì buổi giao ban trực 

tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy 

ban MTTQ tỉnh, các sở, cơ quan: Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin 

và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố. Sau khi nghe Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo 

tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 07/8 đến ngày 

11/8/2020 và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận 

như sau: 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tuần qua đã 

được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tích cực, tất cả những chủ trương, chỉ 

đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đều được các ngành, địa phương 

thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, ý thức của nhân dân được nâng lên. 

Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát; 

ngoài 06 ca dương tính với Sars-Cov2 là người trong cùng một gia đình tại xã Yên 

Định, huyện Sơn Động (đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) thì chưa 

phát hiện thêm trường hợp khác. Hiện trên toàn tỉnh đã rà soát được 5.354 người từ 

Đà Nẵng, Quảng Nam về địa phương, trong đó còn 800 người chưa qua 14 ngày; đã 

xét nghiệm Covid -19 xong toàn bộ số người về từ ngày 12/7/2020 đến nay (100% 

âm tính). 

Để công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh thời gian tới đạt 

được hiệu quả, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập 

trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ và giải pháp sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Thông báo kết luận số 

302/TB-UBND ngày 05/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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2. Đối với điểm cách ly y tế ở 3 thôn thuộc xã Yên Định, huyện Sơn Động: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế, đi đôi với việc đảm 

bảo đời sống nhân dân tại các khu cách ly (UBND huyện Sơn Động có phương án 

bảo đảm về lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân); 

- Khẩn trương có giải pháp giải quyết các nhu cầu về y tế và chi trả lương 

hưu, trợ cấp xã hội, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của nhân dân; 

- Trong tuần này hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong 

khu vực cách ly; 

- Duy trì nghiêm các chốt kiểm soát thuộc địa bàn giáp ranh với huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn.  

3. Tăng cường giám sát, quản lý tất cả số người từ Đà Nẵng, Quảng Nam và 

các vùng dịch khác về địa phương: 

- Quản lý chặt 800 người đang cách ly tại nhà;  

- Kịp thời phát hiện các trường hợp đi về từ các vùng dịch khác và thực hiện 

cách ly bằng các hình thức phù hợp; 

(Giao BCĐ phòng chống dịch các huyện, thành phố căn cứ quy định và tình hình 

thực tiễn quyết định biện pháp cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà cho phù hợp) 

- Lấy mẫu xét nghiệm hết số người về từ Đà Nẵng trước ngày 12/7/2020 (số 

người còn lại), xong trước ngày 15/8/2020. 

4. Thực hiện tốt việc truy vết, phát hiện, cách ly, xét nghiệm cho các trường 

hợp F1, F2, F3 trên địa bàn: Ngoài F1, F2, F3 của 6 ca bệnh trên địa bàn tỉnh, cần 

tích cực phát hiện, cách ly, xét nghiệm các trường hợp liên quan các ca bệnh ngoài 

tỉnh, không được để sót trường hợp nào. 

5. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo 

diện rộng, đó là: 

- Thực hiện nghiêm chủ trương đeo khẩu trang; UBND các huyện, thành phố 

cần chỉ đạo tăng cường xử phạt những người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, 

nhất là những nơi công cộng, đông người; 

- Hạn chế hội họp, tụ tập, ăn uống đông người;  

- Quản lý chặt người ra vào các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, nhà 

thuốc. Tất cả các trường hợp vào bệnh viện, trung tâm y tế bị sốt, ho (có yếu tố dịch 

tễ hay không) đều phải xét nghiệm Covid-19; 
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- Quan tâm quản lý sức khỏe đối với người cao tuổi, người đang điều trị tại 

các bệnh viện, Trung tâm y tế, điều dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội, Trung 

tâm điều dưỡng người có công, bệnh nhân nặng, người có bệnh nền… 

- Vận động nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone: UBND các huyện, thành 

phố tích cực tuyên truyền, vận động để trong 01 tuần tới tỷ lệ người cài đặt ứng 

dụng Bluezone tăng gấp đôi so với hiện nay (giao Sở Thông tin và Truyền thông có 

văn bản thông báo chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng huyện, thành phố). 

6. Về giải quyết các kiến nghị, đề xuất: 

- Về đề xuất của UBND huyện Sơn Động (hỗ trợ trang thiết bị y tế để lập 

phòng mổ, phòng đẻ cho các đối tượng đang phải cách ly y tế): Giao Sở Y tế xem 

xét, hỗ trợ hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết. 

- Về đề xuất của Sở Giao thông vận tải:  

+ Việc dừng sát hạch lái xe: Nhất trí tạm dừng sát hạch lai xe trong thời gian 

từ ngày 12/8 đến ngày 31/8/2020; 

+ Việc điều chỉnh tuyến xe buýt, xe khách Bắc Giang – Sơn Động: Nhất trí 

điều chỉnh điểm dừng xe buýt, xe khách Bắc Giang – Sơn Động tại Cẩm Đàn (thay 

cho điểm dừng tại thị trấn An Châu). 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận 

của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại buổi giao ban ngày 11/8/2020 về 

công tác phòng, chống dịch Covid-2019 để các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các 

huyện, thành phố; các thành viên Ban Chỉ đạo biết và tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TT TU, TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQ và các Hội, đoàn thể tỉnh;  

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ PCD Covid-19 của tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm CDC tỉnh; 

- Thành ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh:  LĐVP, TKCT, TH. 

- Lưu: VT, KGVX.Quân. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Huy Khánh 
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