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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh  

về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

 

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự hội nghị, tại điểm 

cầu Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành 

viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và đại diện lãnh đạo Văn 

phòng UBND tỉnh. Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có các 

đồng chí Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo diễn biến mới của dịch Covid-19 

và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch 

UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Trong thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại thành 

phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; nhận thức rõ mức độ 

nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh lần này và nguy cơ xâm nhập, lây lan trên 

địa bàn tỉnh là rất cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung 

chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng, chống 

dịch; tuy nhiên, hiện nay tỉnh ta đã phát hiện ca dương tính với virus SARS-

CoV-2 đầu tiên có liên quan trực tiếp đến ổ dịch tại thành phố Đà Nẵng (Bệnh 

nhân 748, công dân phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn). Đây là thông tin 

ngoài ý muốn; song, qua vụ việc này, đã phát hiện lỗ hổng và những yếu kém 

trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, đặc biệt là công 

tác giám sát, cách ly. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn đình chỉ công tác đối với 

Chủ tịch UBND phường Quảng Vinh; Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Sầm 

Sơn đình chỉ công tác đối với Trưởng trạm y tế phường Quảng Vinh; yêu cầu 

02 đồng chí nêu trên kiểm điểm và tự nhận 01 hình thức kỷ luật do đã lơ là, 

thiếu trách nhiệm trong công tác giám sát, để đối tượng có nguy cơ cao không 

chấp hành nghiêm biện pháp cách ly tại gia đình theo đúng quy định, làm lây 

lan F1, F2 ra cộng đồng; đồng thời, khẩn trương điều động, bố trí người thay 

thế để kịp thời triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa phương . Yêu 

cầu Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo khẩn và 

báo cáo kết quả xử lý kỷ luật với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 09/8/2020. 
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2. Đồng ý thực hiện việc phong tỏa điểm dân cư thuộc phường Quảng 

Vinh như đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn, Sở Y tế. Giao Sở Y tế hướng 

dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong khu vực phong tỏa; thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ đối với phường Quảng Vinh và khu vực lân cận. 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND thành phố Sầm Sơn, khẩn trương 

điều tra, xác minh lịch trình, khoảng cách di chuyển của Bệnh nhân 748 để xác 

định phạm vi, quy mô khu vực giãn cách cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng, 

chống dịch; đồng thời, tổ chức phân luồng các bệnh nhân ở phường Quảng 

Vinh và các địa phương có đối tượng F1, F2 đi khám, điều trị tại các bệnh viện 

tuyến huyện, tuyến tỉnh, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. 

Giao UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tiếp tục khẩn trương truy vết, xác định các 

đối tượng F1, F2 để tổ chức giám sát, cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch kịp thời. 

3. Yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, 

cấp xã, khẩn trương nghiên cứu, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, 

theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1767-CV/TU 

ngày 30/7/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 

25/7/2020, Thông báo số 125/TB-UBND ngày 28/7/2020, Thông báo số 

128/TB-UBND ngày 02/8/2020, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 03/8/2020. 

4. Kể từ ngày 07/8/2020, yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi 

ra khỏi nhà và đến các địa điểm công cộng, tập trung đông người. Giao UBND 

cấp huyện, cấp xã, lực lượng công an địa phương và các lực lượng chức năng, 

tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. 

5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục nâng tối đa công suất 

xét nghiệm và ưu tiên các đối tượng có nguy cơ cao, theo đúng chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 03/8/2020. Giao Sở Y tế chủ 

trì, lựa chọn các cơ sở y tế có đủ năng lực và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để 

mở rộng quy mô, công suất xét nghiệm khi dịch bệnh diễn biến phức tạp; trước 

mắt, đồng ý hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức cơ sở xét nghiệm virus 

SARS-CoV-2 mới. 

6. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt 

động của tổ giám sát cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, đảm bảo duy trì hoạt động 

thường xuyên, liên tục 24/24 giờ; tổ chức rà soát, nắm chắc từng đối tượng có 

nguy cơ cao; giám sát chặt chẽ các đối tượng phải cách ly tại gia đình và yêu 

cầu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

ngành y tế, nhất là việc đeo khẩu trang, không tiếp khách, không đi ra ngoài... 

7. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, 

quán bar, vũ trường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 07/8/2020. 
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Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác, phải thực hiện và hướng dẫn, 

nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch theo hướng dẫn của ngành y tế như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn. Đối với các cơ sở lưu trú, ngoài việc thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên, phải phối hợp với đội ngũ y 

tế hướng dẫn khách lưu trú thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt. 

8. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần 

thiết phải tổ chức sự kiện, đơn vị chủ trì phải hướng dẫn, khuyến cáo người 

tham dự chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như: đeo khẩu 

trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và thực hiện giãn cách 

theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. 

Khuyến khích các gia đình hạn chế tổ chức các sự kiện trong thời gian 

này; trường hợp tổ chức sự kiện, cần hạn chế mời khách ở ngoài tỉnh, ngoài 

huyện. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức các sự kiện khi chưa 

thực sự cần thiết; đối với các sự kiện có quy mô khách mời từ 100 người trở lên 

(tập trung cùng một thời điểm), trước khi tổ chức phải báo cáo và được sự đồng 

ý của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. 

9. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa 

phương chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, đúng quy chế; trong suốt kỳ thi, yêu cầu tất cả 

cán bộ quản lý, giáo viên, giám thị và học sinh phải đeo khẩu trang và thực hiện 

các biện pháp phòng dịch. Các Hội đồng thi phải chủ động chuẩn bị cơ số khẩu 

trang dự phòng cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Riêng các Hội đồng thi trên 

địa bàn thành phố Sầm Sơn, ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch, phải tạo điều kiện để các thí sinh dự thi ngồi giãn cách theo hướng dẫn 

của ngành y tế. 

Đối với các trường hợp F0, F1, F2, việc thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10. Giao lực lượng công an, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường kiểm 

tra, giám sát và kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là đeo khẩu trang, thực hiện cách ly tại 

gia đình. Giao Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện xem xét, quyết định việc tạm 

dừng các hoạt động, các sự kiện không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch. 

11. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch; kiên 

quyết xử lý nghiêm Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, tổ giám sát cấp huyện, 

cấp xã, cấp thôn và các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thiếu 

trách nhiệm để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng do mình quản lý. 

12. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền từ cấp tỉnh đến 

cấp xã; yêu cầu tất cả hệ thống truyền thanh cấp xã phải hoạt động thường 

xuyên, liên tục hàng ngày; tập trung thông tin về diễn biến dịch bệnh trong 
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nước, ca dương tính với virus SARS-CoV-2 của tỉnh ta, hướng dẫn các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời công 

bố công khai danh sách, thời gian các đối tượng đang thực hiện cách ly tại gia 

đình để Nhân dân biết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh để các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế (để b/c); 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- Các Huyện, Thị, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn 

  (giao UBND cấp huyện sao gửi); 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

  Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống; 

- Các Bệnh viện, TTYT tuyến tỉnh, tuyến huyện 

  (giao Sở Y tế sao gửi); 

- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Nguyễn Đức Thịnh 
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