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UBND TỈNH HÀ NAM 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /TB- VPUB  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng       năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID- 19 cấp tỉnh tại Hội nghị tăng cường phòng, chống dịch 

COVID- 19 trên địa bàn tỉnh  

 

Ngày 28/3/2020 đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 cấp tỉnh chủ trì Hội nghị tăng 

cường phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh, sau khi nghe báo cáo và 

các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

1. Yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tuyệt đối không 

chủ quan, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID- 

19 tại địa phương, đơn vị và cộng đồng; nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Kết 

luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn 

bản chỉ đạo của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và công văn số 847/UBND- KGVX ngày 27/3/2020 của 

UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra việc tập trung 

đông người. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan tập trung thực hiện ngay 

một số nội dung sau: 

- Nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai 

Hà Nội; Gửi văn bản đề nghị Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tạm dừng hoạt động 

khám, chữa bệnh tại Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam; tiếp tục rà soát, 

thực hiện các biện pháp y tế phù hợp đối với những người trên địa bàn tỉnh đã đi 

khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch 

Mai tại Hà Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 

các cơ sở y tế, đặc biệt lưu ý chuẩn bị đầy đủ và dự phòng cấp bù về nhân lực và 

phương tiện bảo hộ cá nhân của đội ngũ y bác sỹ theo các cấp độ dịch. 

- Mua bổ sung các thiết bị, máy móc phục vụ phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

- Sữa chữa, hoàn chỉnh khu cách ly tập trung của tỉnh tại trường Cao đẳng 

Phát thanh Truyền hình I, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý. 
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3. Bộ CHQS tỉnh duy trì, đảm bảo các điều kiện tại trường Quân sự tỉnh 

thực hiện cách ly tập trung cho khoảng 150 người.  

4. Công an tỉnh: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; chủ 

động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là kiểm 

tra, xử phạt các vi phạm trong thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Ủy ban MTTQ tỉnh phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn tỉnh, mỗi CBCCVC ủng hộ ít nhất 01 ngày lương. 

6. Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh: Thông báo ngay tới các chủ doanh 

nghiệp trong Khu công nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI việc hạn chế đi lại 

ngoài nhà máy, doanh nghiệp và trong Khu công nghiệp. 

7. Sở Công Thương: Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định sản 

xuất, giá cả, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Nắm chắc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

để tham mưu UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh kịp thời. 

9. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

tình hình dịch, công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, đặc biệt là các biện 

pháp hạn chế tập trung đông người và các mức xử phạt vi phạm công tác phòng, 

chống dịch bệnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực TU (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ngành liên quan  

- UBND các huyện, TP, TX; 

- VPUB: LĐVP(2), KGVX, các CV;  

- Lưu: VT, KGVX. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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