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V/v triển khai thực hiện Thông báo
Kết luận số 98/TB-VPCP của Thủ
tướng Chính phủ về phòng, chống dịch
Covid-19

Kính gửi:
- Trưởng Công an thành phố;
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố;
- Trưởng Phòng Y tế thành phố;
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan,
đơn vị trên địa bàn;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 237/UBND-VP6 ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 98/TB-VPCP của Thủ tướng
Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công
an, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng Phòng Y tế thành phố, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và Chủ tịch UBND các phường, xã cần tập
trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của
thành phố. Tránh khuynh hướng: chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi không có dịch
trong cộng đồng; hoang mang, dao động, hoảng hốt, mất bình tình khi dịch bùng
phát. Luôn bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình hình thực tế, chủ động, tích cực,
quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù hợp, xin ý kiến chỉ đạo của cấp
trên để nhanh chóng kiểm soát tình hình, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan
trên diện rộng.
2. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực; tăng
cường ứng dụng công nghệ để giám sát, kiểm tra; thực hiện nghiêm phương châm
“phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt
điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch
trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo tinh thần cấp trên
kiểm tra cấp dưới, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng. Đề cao trách nhiệm
người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch với quan điểm: ghi
nhận, biểu dương, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành
tích trong phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm theo đúng quy định các
trường hợp vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm, không nể nang, né tránh.
4. Thực hiện phân cấp và thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao bảo đảm
chủ động, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.
Từng cấp, từng ngành phải chủ động có phương án, kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng

cho mọi tình huống dịch bệnh, cần tính đến tình huống xấu nhất trong phạm vi
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn quản lý.
Nâng cao năng lực cách ly trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng các tình huống,
tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, chi viện của cấp trên, phát huy tính
tực lực, tự cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm. Thực hiện chủ động phương châm
4 tại chỗ, cấp nào lo cho cấp đó, từng người dân phải có trách nhiệm chủ động bảo
vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng, góp phần bảo vệ lợi ích
quốc gia, dân tộc.
5. Tăng cường chỉ đạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch đã đề ra. Chú ý thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn
- Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu
trang bắt buộc. Thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở dịch vụ giải trí như:
karaoke, xông hơi massage, game online, trò chơi điện tử, phòng tập gym, phòng
tập thể hình, phòng tập yoga, phòng tập nhảy - thẩm mỹ, câu lạc bộ bida, bể bơi;
các khu điểm du lịch; các di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; thực hiện
các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nội bộ.
- Thực hiện nghiêm quy trình cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe sau cách
ly tập trung đối với người nhập cảnh bảo đảm đủ thời gian, đặc biệt là thực hiện
nghiêm khâu bàn giao, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe sau cách ly tại gia đình, nơi
lưu trú. UBND các phường, xã phải chỉ đạo thực hiện nghiêm việc theo dõi, quản
lý người thuộc diện theo dõi sau cách ly trên địa bàn
- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn, nhất là tại các nơi thường xuyên tập trung đông người như cơ sở y tế,
chợ, siêu thị, khu điểm du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất, cụm
công nghiệp, cơ sở lưu trú… yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ
thống an toàn Covid-19.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định và công khai các trường
hợp vi phạm, không nể nang, né tránh.
6. Đảm bảo các yêu cầu an ninh, an toàn, an dân, bảo vệ tốt nhất sức khỏe
Nhân dân, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm kết thúc năm học 2020-2021 an toàn;
đặc biệt chủ động chuẩn bị phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện có dịch bệnh.
7. Phòng Y tế thành phố
- Chủ động rà soát, cập nhật, hoàn thiện các kịch bản để sẵn sàng ứng phó
mọi tình huống dịch bệnh, không để bị động bất ngờ; tham mưu UBND thành phố
chuẩn bị mua sắm đủ trang thiết bị phòng hộ, vật tư, hóa chất… đảm bảo công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
- Theo dõi, cập nhật, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo kịp thời UBND thành
phố theo quy định.
8. Trung tâm Y tế thành phố
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn, đảm
bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, theo lộ trình của Bộ Y tế và theo hướng dẫn
của Sở Y tế, giải thích rõ nguyên nhân của sự cố (nếu có) để Nhân dân hiểu và yên
tâm tiêm vắc xin.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng phương án chuyên môn và chủ động chuẩn bị,
mua sắm đủ trang thiết bị phòng hộ, vật tư, thuốc, hóa chất đảm bảo cho công tác
phòng, chống dịch tại đơn vị.
9. Công an thành phố
- Tăng cường quản lý các đối tượng xuất nhập cảnh trên địa bàn; ngăn ngừa, xử
lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, người nước ngoài cư trú
bất hợp pháp và công khai trên thông tin đại chúng.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y
tế thành phố, UBND các phường, xã rà soát, kiểm tra các đối tượng người nước ngoài
nhập cảnh trên địa bàn, khắc phục ngay các bất cập trong cách ly, việc theo dõi theo
dõi sức khỏe sau cách ly tại gia đình, nơi lưu trú đối với nhập cảnh, quản lý người
nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Tăng cường trách nhiệm của Bí thư cấp ủy,
UBND các phường xã, huy động MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và đặc biệt huy
động, phát huy vai trò, tinh thần tự giác, làm chủ của Nhân dân trong công tác này.
9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền
thanh thành phố
Tiếp tục truyền thông khách quan, trung thực, tích cực về tình hình dịch
bệnh với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, kêu
gọi Nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sức khỏe cộng đồng, vì sức khoẻ
chính mình, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó cán bộ,
công chức, viên chức Nhà nước phải gương mẫu; không để lặp lại việc “một người
lơ là, cả xã hội vất vả”.
10. UBND các phường, xã
- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn.
- Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép và phòng, chống dịch vừa phát triển kinh
tế xã hội./.
Nơi nhận:
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