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THÔNG BÁO 

kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 

----- 

Ngày 02/12/2021, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo tuần thường kỳ, qua 

báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận những nội dung như sau: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. Sở Y tế 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn nhân lực ngành y tế; nhất là ưu tiên 

củng cố, kiện toàn nhân lực y tế tuyến cơ sở; kịp thời sửa chữa cơ sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng 

nặng. Chỉ đạo vệ sinh môi trường Bệnh viện dã chiến số 1 để đảm bảo điều kiện 

chữa trị tốt hơn. 

- Tập trung chỉ đạo, uốn nắn các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chưa 

nghiêm túc Quyết định số 2771/QĐ-UBND, ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh để cố gắng kéo giảm số ca mắc mới. Chỉ đạo 

các ngành, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra, quản lý tốt người nước 

ngoài vào địa phương nhằm phòng ngừa biến thể Omicron xâm nhập vào địa bàn 

tỉnh.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, tổ chức cuộc họp với ngành y tế và 

các ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để có sự phối hợp tốt và 

nâng cao trách nhiệm của từng ngành, không đùn đẩy trách nhiệm mà để ùn ứ công 

việc, chậm giải quyết nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch thuận lợi, hiệu 

quả, đúng các quy định. 

- Chỉ đạo kiểm tra, uốn nắn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong 

việc thực hiện triển khai bắt buộc lắp đặt quét QR code, khai báo y tế khi người 

dân đi đến các nơi tập trung đông người; kịp thời nêu gương những nơi nào thực 

hiện tốt, đồng thời xử phạt đối với những trường hợp vi phạm và thường xuyên 

thông tin lên Báo, Đài để răn đe nhằm nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân.  

2. Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm kịp thời, 

hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ Y tế để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng, thích ứng 

điều kiện bình thường mới. Xây dựng kế hoạch tiêm đủ mũi 2 cho nhân dân từ 18 
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tuổi trở lên, thực hiện trên nguyên tắc đối tượng nào đủ thời gian tiêm mũi 2 trước 

thì thực hiện trước, kế hoạch này báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy vào chiều ngày 

thứ hai (06/12/2021). 

- Tập trung hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho học sinh 

từ lớp 9 đến lớp 12 đến ngày 05/12 cho cơ bản xong. Sở Giáo dục và Đào tạo rà 

soát nắm chắc số liệu học sinh lớp 6 chưa được tiêm vắc xin do chưa tròn tháng 

của tuổi thứ 12 để chuẩn bị đến tháng 01/2022 tổ chức tiêm cho các cháu khi vắc 

xin được Trung ương phân bổ cho tỉnh. 

- Sở Y tế phối hợp với các địa phương sắp xếp công việc hợp lý, tạo điều kiện 

thuận lợi và tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí 

Minh nhằm giúp cho một số cơ sở y tế học hỏi kinh nghiệm để phát huy tốt hơn vai 

trò trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covd-19 trước tình hình khó khăn 

hiện nay. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức dạy 

học trực tiếp cho học sinh trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy cho ý 

kiến thực hiện trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch Covid-19 hiện nay. 

Trong đó, cần phối hợp với ngành y tế phải có phương án cụ thể xử lý trong trường 

hợp nếu có F0, F1 xảy ra tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thì biện pháp xử lý như 

thế nào, nếu có kịch bản hợp lý thì mới mạnh dạn triển khai thực hiện. 

4. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản trên địa bàn 

tỉnh, lưu ý hỗ trợ huyện Châu Thành đẩy nhanh tiến độ những dự án được Trung 

ương cấp vốn. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giải ngân của các đơn 

vị, địa phương để uốn nắn kịp thời. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo và đề nghị các ngành, địa phương có liên quan 

khi triển khai thực hiện báo cáo kết quả về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp, báo 

cáo Thường trực Tỉnh ủy nắm, chỉ đạo. 
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  Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 

- Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông,  

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 

  Giáo dục và Đào tạo,   

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,    

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Lập 
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