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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  

tại Hội nghị về phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh  

 

Ngày 07/4/2020, đ/c Nguyễn Xuân Đông- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội 

nghị về phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự Hội nghị có lãnh 

đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Sau khi nghe 

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

 1. UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch COVID- 19 tỉnh đánh giá cao hiệu 

quả phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 của các cấp, các ngành, các địa phương, các 

tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng y tế, quân đội, công an, công tác thông tin, 

tuyên truyền, các hành động nhân ái, giúp đỡ cộng đồng phòng, chống dịch COVID- 

19. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID- 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi 

công tác phòng, chống dịch bệnh tuyệt đối không được chủ quan, cần quyết liệt, đồng 

bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa. 

2. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, nhất là BCĐ phòng, chống 

dịch bệnh COVID- 19 các cấp tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh. Trước mắt, tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 15/CT-

TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, văn bản số 2601/VPCP- KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và 

các văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 02 Chỉ thị trên, nhất là thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID- 19: Tạm đình chỉ hoạt động 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại 

các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; cách ly xã hội, không tập trung quá 02 người 

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giữ khoảng khi 

giao tiếp; tăng cường biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất... 

3. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì chỉ đạo phối hợp các đơn vị liên quan khẩn 

trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 98/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc xây dựng Kế hoạch 

thiết lập bệnh viện dã chiến. Dự kiến kế hoạch thiết lập bệnh viện dã chiến của tỉnh tại 

Nhà Thi đấu đa năng tỉnh với quy mô điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân COVID- 19. 

4. Ngành Y tế chủ trì phối hợp Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

Tiếp tục rà soát, thực hiện các biện pháp y tế đối với những người đã từng đến Bệnh viện 

Bạch Mai, khẩn trương thực hiện các biện pháp rà soát, xác minh, quản lý những người 

đã từng đến Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nam; nhất là phải truy vết, phát hiện 

sớm ca lây nhiễm, nguồn lây bệnh liên quan Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. 

5. Giao Sở Tài chính bố trí nguồn, báo cáo UBND tỉnh quyết định cấp tạm ứng 

5 tỷ đồng cho Sở Y tế và 2 tỷ đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phục vụ nhiệm vụ 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được giao. 
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6. Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền 

thông, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tăng 

cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của 

pháp luật đối với các vi phạm liên quan phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo 

đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2673/VPCP- KGVX ngày 

06/4/2020, nhất là: Các hành vi vi phạm về khai báo y tế; trốn cách ly; không chấp 

hành biện pháp phòng, chống dịch; tập trung đông người; chống người thi hành công 

vụ phòng, chống dịch; đưa tin sai, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất 

ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm 

hàng, gian lận thương mại, tăng giá trái pháp luật, gây bất ổn thị trường... 

Đảm bảo ANTT; rà soát việc thực hiện pháp luật về XNC của người nước 

ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 146/TB-VPCP ngày 

06/4/2020 và của Bộ Công an. 

7. Về thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và các quy định, hướng 

dẫn của Trung ương liên quan hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Yêu cầu 

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

triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, công khai minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy 

định cũng như chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh tại văn bản số 944/UBND-KT 

ngày 07/4/2020. 

8. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 đồng thời không để đình trệ công việc, nhất là công việc có 

thời hạn, thời hiệu, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường 

tuyên truyền, thông tin về các hành động, tấm gương tích cực, nhân ái trong phòng, 

chống dịch và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch 

COVID-19. 

9. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai, thực hiện văn bản số 1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 của 

Bộ Tư pháp. 

10. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình chủ động tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo Kế hoạch và kịp thời cập nhật, điều 

chỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; kiểm tra, phát hiện, xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm liên quan phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo tại văn bản số 2673/VPCP- KGVX ngày 06/4/2020; 

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời, hiệu quả. 

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

 

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

- CT UBND tỉnh (để b/c)  

- PCT UBND tỉnh (đ/c Vượng để b/c); 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Sở NV; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- VPUB: LĐVP(2), KGVX, các CV;  

- Lưu: VT, KGVX. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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