
TINH UY VINH PHUC DANG CONG  SAN VIT NAM  

S 5O -TB/TU Vrnh Phic, ngày 22 tháng 11 nám 2021 

THÔNG BAO 

KIEN CIIJA THTIONG TRLJC TfNH flY 
v tang ctr?rng lãnh do, chi do cong tãc phông, ch6ng djch bnh Covid-19 

Ngày 22/11/2021, Thumg trrc Tinh üy hçp, nghe Ban Chi dto phông, 
chóng Covid-19 tinh báo cáo tInh hinh djch bnh và cong tác lãnh do, clii 
dao phông, chng djch cüa tinh và các dja phucing trong thii gian qua; ) 
kin cUa các thành phn tham di,r cuc hçp. Thuông trirc Tinh üy thong nht 
có kin nhir sau: 

1. V tInh hInh dlch  bnh và nguyen nhân: 

- TInh hmnh djch COVID-19 tren dja bàn tinh trong nhflng ngày g.n day din 
bin theo chiu hithng phirc t1p han, s ca m&c trong cong dng tang nhanh & tt 
Ca CáC huyn, thành ph; nhiu ca m&c t?i  cong dng chua rO ngun lay, có dja 
bàn djch dä thm sâu vào cong dng, xut hin trong trithng h9c, các khu vre 
buôn ban, ncii dông dan cu, nguy co büng phát djch trên din rng là rt 1rn. 

- Co nhiu nguyen nhân, cã chU quan và khãch quan, song chü yu là 
nguyen nhãn chü quan: (1) Cp üy, chInh quyn Ca so và Ca quan chirc näng 
chua th%rc sr trách nhim, clii do, thirc hin quail l chua t& nguOi tr tinh 
ngoài, nht là tir vüng có dich  dn!v dja phrnxng, dan vj; thiu trách nhim 
trong kim tra, chi do th'çrc hin nghiêm các quy djnh v phông, chng djch 
Covid- 19 di vth các hot dng tQp trung dông ngl.rOi (dam có'i, dam hói, gM 
chçzp, hilu hi...); (2) Vic kim soát vic each ly tui nhà di vOi nguài ttr vi1ng 
djch v thiu chat chë, chua kMm tra diu kin cn và dü khi quy& djnh cách ly 
ti nhà (din tIch, khóng gian, nhà v sinh, mçt d ngu'&i sinh so'ng, ngu'&iphyc 
vy...); (3) Chua chci dng thirc hin vic xét nghim tm soát thuOng xuyên d& 
vOi các dja bàn giáp danh vOi các tinh, các dja phiicing có djch; (4) Vic kim 
soát các ca sO kinh doanh Co diu kin chua hiu qua, vn cOn nhiu ca sO kinh 
doanh có diu kin hoat dng, vi phm quy djnh v phOng, chng djch... 

- Thtthng trurc Tinh üy yêu c.0 Ban Chi dao  phông, chng djch bnh tinh, 
ngành y t, cp üy, chInh quyn, Ban chi do (BCE)) các dja phuang và các cci 
quan, dan vj có lien quan nghiêm tic chn chinh cong tác lãnh d.o, clii do; xác 
djnh ngay các giài pháp d kim soát djch bnh hiu qua han; xác djnh rô trách 
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nhim cüa t chirc, cá nhân trong chi do, diu hành và chu trách nhim di vói 
ngành, lTnh vic dugc giao. 

2. Quan dim chi dio: 

Cp üy, chInh quyn, Ban clii d?o  (BCE)), các ban, ngành, doàn th tr tinh 
dn c& sâ clii do thrc hin nghiêm các bin pháp phông, chng djch Covid-
19 theo dung tinh thn "bé,n tai  ch", trên nguyen tc "huyn gift huyn; xä gift 
x; lang gift lang"; huyn phâi chü dng trong phiicmg an kim soát, huy dng 
ngun hrc h trcY xA, phtthng, thj thin cüa mlnh. Tinh chi h trçl khi các huyn, 
thãnh ph không tr dam bâo duçic ngun 1?c  trong kim soát djch bnh. 

3. Nbim vui và trách nhim cüa các co' quail, do'n vj, dja phiro'ng 

3.1. Ban Chidzophbng, ch6ng djch Covid-19 cüa tinh: 

- Thuà'ng tr1rc Tinh üy dng các giâi pháp cüa Ban Chi dao  phông, 
chng djch tinh d nghj thrc hin trong th&i gian tOi (tai Báo cáo s 294/BC-
BCE), ngày 21/11/2021), tuy nhiên cn xác djnh rO trách nhiêm cüa Ban chi 
d.o, cña ngành y th, cüa cp üy, chInh quyn các dja phuo'ng và trng thánh 
viên trong Ban chi dao  tinh khi trin khai thirc hin. 

- Chi dao  các dja phung t chirc kim dim lam rO trách nhim cüa t.p 
th& cá nhân l là, chü quan trong quân l d djch bnh lay lan, büng phát, 
din bin phirc tp trong thai gian qua, d xut bin pháp xü 1 kjp thi. 

- TAng cu&ng kim tra, quãn l' ch.t chë các hoat  dng tp trung dông 
ngtrài ('dam cithi, dam hói, dam tang, llhói, hogt dông van hoá, the2  thao...); 
cac co sâ An ung, các djch vi duçc phép hot dng trên dja bàn tinh (phãi 
dam báo dü diu kin phông chng djch mOi di.rçic phép kinh doanh), nht là 
tai các dja bàn giáp danh, các trung thm cüa tinh: Vinh Yen, Phüc Yen, Yen 
Lac, Vinh Ti±ng. 

- Tip tiic dy mnh tuyên truy&n, nàng cao thi'rc, trách nhiem cüa nguôi 
dan và doanh nghip trong phông chng djch, không chü quan, lo là; có thirc 
t%t bão v mlnh và bão v cong  dng. 

3.2. So' Yt1. 

- Xác djnh trách nhim cüa ngành y t trong vic kim tra, giám sat 
chuyên mon d djch bnh din bin phc tp trong thai gian qua. 

- Tang clrng nAng 1rc y t c s, nang lirc y th dir phông. T chirc tp 
hu.n cho toân b can. b, nhân viên y t c sâ d n.m v&ng chuyên môn, tham 
gia diu tn, chAm soc ngixôi dan ngay tai nhà, ti Tram y t xà, trm y t lixu 
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dng. Co k hoach, phucing an chun bj báo darn các loai thu& diu trj, thu& 
kháng virus diu trj srm cho FO. 

- Tang c1iông vic kim soát cong tác phông ngra djch bnh; kim soát 
vic cách ly, diêu trj; kim soát v& truy&n thông cüa các dja phizang d kpth?:ii 
hrnrng dn, chin chinh. 

3.3. Cong an tinh. 

- Xem xét trách nhim cong tác an ninh trong vic nm b&t tmnh hmnh djch 
bnh d trong th?yi gian ngn djch bnh din bin phirc tp han & các dja 
phucmg. 

- Tip tic chi do lrc hrçmg cong an các dja phucing trong cOng tác truy 
vt, cách ly, darn bâo an ninh tr.t tir, nh.t là các dja phixang dang phát sinh 
djch bnh trong cong  dng. 

3.4. Các huyn, thành phi': 

Cp üy, chInh quyn, ban chi dao  các dja phuang phâi xác djnh rO trách 
nhim cüa mInh trong vic phàng, chng djch trên dja bàn phii trách. Chü 
dng xay d%rng phucing an dam bào phông, chng djch theo cách tiêp cn toàn 
dan, 1.y cp ca s& lam n&n tang theo diing tinh than "bn ti ch", trên nguyen 
the "huyn gifr huyn; xa gifr xã; lang gifr lang". Bi thi, ChU tjch UBND 
huyn, thành ph trirc tip chju trách nhim trong cOng tác phàng, chng djch 
ci:ia dja phi.rang. 

Ban can s1r dãng UBND tinh, BCE) phông, chng Covid-19 tinh và các 
sâ, ban, ngành, MTTQ và các doàn th; các huyn, thành ph và các dan vj 
lien quan thirc hin nghiêm kt 1u.n nay. 

Nai nhan:  
- Các dlc UVBTVTU, 
- BCSD UBND tinh, 
- Các Ban Dãng TIIIh Oy, 
- MTTQ và các doàn the, 
- Các ngành: Y th, Cong an, Quân sr 
- Các huyn, thành üy, DU Ti', 
- UBND các huyn, thành phô 
- CPVP,CVTH, 
-LiruVPTU. 

Trn Vit Ctrô'ng 
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