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THÔNG BÁO 

kết luận của Thường trực Tỉnh ủy 

 ----- 

Trong họp báo Thường trực Tỉnh ủy ngày 08/7/2021, qua nghe báo cáo và ý 

kiến của các đại biểu dự họp, 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. Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được Thường 

trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo; 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và ngành y tế tập trung quyết 

liệt, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số đồng chí thiếu 

tinh thần trách nhiệm, để dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng. Công tác test nhanh, 

truy vết, nắm các đối tượng về địa phương còn chậm, chưa thực hiện đúng tinh 

thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách 

được giao, quản lý không chặt chẽ địa bàn phụ trách. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh, các địa phương cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, đồng thời xử lý 

nghiêm cán bộ, công chức, viên chức còn lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục ngay những hạn chế đã qua 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban 

cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một số việc sau đây: 

2. Thống nhất người dân ở ngoài tỉnh được về địa phương nhưng phải thực 

hiện test nhanh, xét nghiệm tại chốt kiểm tra y tế (nếu không có giấy tờ chứng 

minh của cấp có thẩm quyền chứng minh bản thân không nhiễm bệnh Covid-19); 

đồng thời phải thực hiện test nhanh, xét nghiệm tại các cơ sở y tế nơi cư trú theo 

đúng quy định của Bộ Y tế.  

3. Ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng quyết định bổ sung các đồng chí Phó 

Giám đốc Sở Y tế làm thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

của tỉnh. Ban Chỉ đạo thành lập ngay các Tổ công tác theo các lĩnh vực chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19; phân công mỗi đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế 

làm Tổ trưởng, gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; chịu trách nhiệm trước Thường 

trực Ban Chỉ đạo (Giám đốc Sở Y tế) đối với các nhiệm vụ được giao, hàng tuần 

phải họp Thường trực Ban Chỉ đạo để kiểm tra công việc và báo cáo kịp thời với 

Trưởng Ban và Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo kịp thời. 

4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh phối hợp tốt với các 

địa phương, các chốt kiểm dịch nắm tình hình người dân về địa bàn. Các đồng chí 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải nắm chắc các trường hợp 

người dân từ nơi khác về địa phương và biện pháp xử lý phòng, chống dịch bệnh 

(2 giờ/lần nghe báo cáo tình hình người ngoài tỉnh về địa bàn từ các chốt kiểm tra 

và các xã, phường, thị trấn báo cáo về). Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra đột 

xuất việc nắm tình hình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

để uốn nắn, xử lý những nơi không nắm được tình hình. 

5. Triển khai ngay việc test nhanh Covid-19 tại các chốt kiểm tra y tế của tỉnh 

(Cầu Cổ Chiên, Cầu Quan, Trà Mẹt, Mây Tức...) và thực hiện việc test nhanh tại 

các Trạm Y tế đối với người ngoài tỉnh đi qua các chốt kiểm tra của huyện, thị, 

thành phố. Giao Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thu phí dịch vụ theo quy định, 

có xem xét những người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo được 

test nhanh miễn phí. 

6. Sở Y tế nhanh chóng hướng dẫn, cung cấp địa chỉ các cơ sở doanh nghiệp 

bán mẫu xét nghiệm, hướng dẫn việc mua, bảo quản; tập huấn cho cán bộ các cơ 

quan, doanh nghiệp có nhu cầu để sử dụng test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm, đồng 

thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều lần để người dân và 

doanh nghiệp biết địa chỉ xét nghiệm dịch vụ để đến thực hiện. Khẩn trương mua, 

điều chuyển mẫu xét nghiệm kịp thời cho các chốt của tỉnh. Khuyến khích các cơ 

sở y tế tư nhân tham gia thực hiện test nhanh tại các chốt kiểm tra y tế. 

7. Sở Y tế khắc phục ngay việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất… 

phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; đa dạng nguồn cung ứng để không bị động; 

xây dựng kế hoạch mua có tính chất lâu dài đối với các loại sinh phẩm, hóa chất... 

Sở Tài chính tham mưu, xử lý ngay đối với các loại trang thiết bị, sinh phẩm, hóa 

chất mà Thường trực Tỉnh ủy đã có chủ trương.  

8. Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

doanh nghiệp và các cơ quan hành chính sự nghiệp tự tổ chức mua test nhanh và 

thực hiện trong đơn vị; chỉ đạo việc thực hiện phải khẩn trương, có thời gian cụ thể 

và có kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp. Chỉ đạo các doanh nghiệp 

thông báo công nhân nghiêm túc thực hiện. 

9. Chỉ đạo lắp đặt các bảng thông báo, tuyên truyền (khổ lớn) tại các chốt 

kiểm tra y tế về việc khai báo y tế và xử lý việc khai báo y tế không đúng, đầy đủ 

để mọi người biết, thực hiện. 

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Bệnh viện Quân - Dân y chuẩn bị các 

điều kiện, trang thiết bị cần thiết để có thể trưng dụng thành Bệnh viện dã chiến số 

2 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo nhanh về Quân khu 9 

những trường hợp các công dân Việt Nam từ nước ngoài về được cách ly, điều trị 

tại Trung đoàn 926, nhưng không chịu thanh toán chi phí theo quy định để có 

hướng xử lý. 
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 11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức rà soát, kiểm tra 

các đối tượng hiện nay đang được cách ly, điều trị tại Trung đoàn 926 nhằm xác 

định đối tượng thật sự khó khăn, không có khả năng thanh toán chi phí để hỗ trợ. 

12. Công an tỉnh củng cố hồ sơ, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với 

trường hợp người dân từ chợ Bình Điền (địa điểm có nguy cơ cao về dịch bệnh) về 

ấp Cái Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang. 

13. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh phối hợp với các địa phương 

nghiên cứu mở rộng, chuẩn bị các khu cách ly tập trung, chuẩn bị các tình huống 

có nhiều ca bệnh. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc sửa chữa khu cách ly tại 

huyện Tiểu Cần, xem xét mức độ vừa phải, hợp lý. 

14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương chuyển 

tiền thực hiện chế độ chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đúng quy 

định; không tổ chức Lễ 27/7 tập trung đông người. Thực hiện việc thăm viếng các 

gia đình có công với cách mạng chỉ đi đại diện hoặc chuyển đến gia đình, không 

tập trung đông.  

15. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang kiểm điểm phê bình 

nghiêm khắc Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp Mỹ Đông, 

huyện Cầu Ngang do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19. 

Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo đến các đồng chí nắm, tổ chức thực hiện.  
 

   

  Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c), 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Sở Y tế, Sở LĐ - TB và XH, Sở Tài chính, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 

 Đài PT-TH Trà Vinh, LĐLĐ tỉnh,  

Sở Giao thông Vận tải, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

- Văn phòng UBND tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

       

CHÁNH VĂN PHÒNG 

      

 
 

 

 

 

   Phạm Thành Lập 
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