
 

 

TỈNH ỦY BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

* 
Số 483-TB/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY  

về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  
----- 

Ngày 02/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp để nghe báo cáo 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới. Cùng tham dự cuộc 

họp có lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bí thư các huyện, thị, thành 

ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới cùng ý kiến phát biểu của 

các đồng chí tham dự cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống 

nhất kết luận như sau: 

1. Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tầng lớp 

nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã quyết tâm, cố gắng, thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là 

sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo kịp thời, chính xác của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, 

thị xã, thành phố, góp phần quan trọng vào thành quả bước đầu trong việc 

ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh 

giá, nắm tình hình, một số cấp ủy, địa phương, nhất là người đứng đầu chưa có 

sự quan tâm, chỉ đạo thiếu tính quyết liệt, còn lúng túng trong triển khai các 

phương án, kịch bản ứng phó với các cấp độ dịch bệnh; qua đó cần phải 

nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đồng thời 

khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kịch bản ứng phó, bảo 

đảm chủ động phòng ngừa dịch bệnh từ sớm, từ xa.   

2. Nhằm phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời 

gian tới, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt an ninh, an toàn, an dân, Ban Thường 
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vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

các ban cán sự đảng, đảng đoàn, UBKT và các ban của Tỉnh ủy, Ban Thường 

vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh 

tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc, kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, 

Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm những tư tưởng, hành 

động, những biểu hiện lợi dụng việc phòng, chống dịch để xuyên tạc, chống 

phá, gây nghi ngờ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, tạo tâm lý hoang mang trong 

Nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 

- Bí thư các huyện, thị, thành ủy trực tiếp rà soát, kiểm tra ngay việc xây 

dựng Kế hoạch phòng chống, ứng phó dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn mình 

phụ trách, khẩn trương tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để kịp thời 

chỉ đạo, giải quyết. Địa phương nào để xảy ra trường hợp bị động, thiếu các 

điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn phòng chống dịch do lơ là, chủ quan thì 

người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tham dự đầy đủ các cuộc 

họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương để nắm 

bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh. 

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện khai báo y tế thường xuyên đối với 

công nhân, người lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, các khu công 

nghiệp, yêu cầu chủ doanh nghiệp ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định 

về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy 

định pháp luật. Phát huy vai trò của các “Tổ Covid” tại các doanh nghiệp, nhà 

máy, xí nghiệp trong việc giám sát, nhắc nhở việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại nơi làm việc và kịp thời thông tin cho các cơ quan chức 

năng có thẩm quyền. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, truy vết 

và thông báo tình hình dịch bệnh; vận hành, duy trì các hình thức liên lạc trực 

tuyến đối với từng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các nhà máy để triển 

khai làm việc khi cần. 

- Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp triển khai thực hiện các chốt 

kiểm dịch tại các tuyến giao thông cửa ngõ ra vào tỉnh, lập chốt kiểm soát 

tuyến giao thông đường thủy,  

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại 

các chợ, siêu thị.  



3 

  

- Kiểm tra, giám sát công tác cách ly tập trung, nhất là tại các khu cách ly 

tập trung dân sự, bảo đảm việc tuân thủ quy định về giữ khoảng cách, lắp đặt 

camera giám sát theo yêu cầu, phòng tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách 

lyt thực hiện nghiêm túc việc bàn giao, tiếp nhận, theo dõi y tế sau cách ly tại 

gia đình, nơi cư trú theo quy định. 

- Rà soát các phương án, kịch bản trong trường hợp phải triển khai giãn 

cách theo 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; học tập, rút kinh nghiệm tại các địa 

phương đã thực hiện giãn cách trên diện rộng (Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Hải Dương,...) để bảo đảm không lúng túng trong triển khai 

thực hiện. 

- Tập trung đẩy mạnh phong trào, khích lệ, khơi dậy tinh thần tương thân, 

tương ái, huy động sự tham gia, hưởng ứng của toàn hệ thống chính trị, cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và 

doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức, tích cực đóng góp cho Quỹ mua     

vắc-xin và phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.  

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hình thức phân công làm 

việc từ xa, làm việc trực tuyến,… phải xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm 

hiệu quả, tiến độ hoàn thành công việc được giao, báo cáo bằng văn bản cho 

cơ quan cấp trên và thông tin cho các cơ quan liên quan biết, phối hợp. 

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo 

- Chậm nhất là ngày 04/6/2021 đưa vào hoạt động nền tảng số để cung 

cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, các 

hướng dẫn, quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch, xây dựng bản đồ thông tin 

dịch tễ để cảnh báo sớm cho người dân. 

- Có kế hoạch thành lập và vận hành Bệnh viện dã chiến điều trị      

Covid-19, bảo đảm đủ điều kiện sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó 

với tất cả cấp độ dịch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 04/6/2021. 

- Tổ chức diễn tập phương án ứng phó với tình huống phát hiện ca nghi 

nhiễm Covid-19 trong khu công nghiệp trước ngày 10/6/2021. 

- Hỗ trợ cho các chốt kiểm dịch tại các tuyến giao thông cửa ngõ ra vào 

tỉnh, bảo đảm các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động liên tục (nhân lực, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phòng dịch, điều kiện nghỉ ngơi, sinh 

hoạt…) trong tháng 6/2021. 

- Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhanh các bước mua sắm, hỗ 

trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo quy định, ban hành trước 

ngày 10/6/2021.  
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- Chỉ đạo việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin    

Covid-19 an toàn theo quy định; không gây chậm trễ và bảo đảm việc tiêm 

phòng vắn-xin an toàn, đạt hiệu quả cao nhất. 

- Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố duy trì họp giao ban ít nhất   

02 lần/tuần với hình thức, nội dung phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

- Xem xét, lựa chọn hình thức hoạt động của Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm việc giải quyết kịp 

thời các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

- Phối hợp, triển khai tốt việc tiếp nhận cách ly và điều trị các trường hợp 

nhập cảnh bằng đường thủy theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ nhưng 

phải bảo đảm làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch của tỉnh. 

- Rà soát, lập danh sách đội ngũ y bác sĩ đã nghỉ hưu đáp ứng đủ điều 

kiện để huy động khi cần thiết.  

- Chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 

2021 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng ý chủ trương cho thực hiện xét tuyển lớp 10 Trung học phổ thông 

năm học 2021 - 2022 theo quy định. Đối với việc tổ chức thi tuyển vào trường 

Lê Quý Đôn vẫn thực hiện theo kế hoạch nhưng phải bảo đảm tuân thủ các 

quy định về phòng, chống dịch. 

- Triển khai truy vết nhanh, triệt để theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế 

và của các địa phương,  

- Bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế, nhân lực, cơ sở cách ly theo quy định 

bảo đảm tổ chức xét nghiệm và cách ly số lượng người lớn trong một thời gian 

ngắn. Sẵn sàng tổ chức xét nghiệm diện rộng để sàng lọc, phát hiện các ca 

nghi nhiễm. 

- Có giải pháp khuyến khích doanh nghiệp chủ động tiến hành xét nghiệm 

và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động bằng chi phí của doanh 

nghiệp khi tỉnh có đủ nguồn cung cấp.   

4. Đối với các biện pháp tăng cường, phòng chống dịch đối với huyện 

Côn Đảo: Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 479/TB-TU, ngày 02/6/2021.  

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm chắc tình hình dư luận xã hội, định 

hướng, chỉ đạo, hướng dẫn Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện để người dân hiểu được chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, 
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chống dịch, biểu dương, khích lệ sự nỗ lực, đóng góp của các lực lượng tuyến 

đầu, truyền cảm hứng để Nhân dân tin tưởng và chia sẻ, cộng tác, tham gia 

đóng góp có hiệu quả vào công tác chống dịch của tỉnh; kịp thời đấu tranh, phản 

bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai sự thật, gây hoang mang dư luận.    

6. Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức phát động, 

hướng dẫn đoàn viên, thanh niên và người dân trong tỉnh cài đặt các ứng dụng 

về phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị và khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban 

Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19.   

7. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự đầy đủ cuộc 

họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương được phân 

công phụ trách, chủ động nắm tình hình, trực tiếp tham gia phối hợp chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết, nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các đ/c Ủy viên BTVTU, 

- BCSĐ Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn 

trực thuộc Tỉnh ủy, 

- UBKT và các ban của Tỉnh ủy, 

- BTV Đoàn TNCS HCM tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

- Báo BR-VT, Đài PT&TH tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (TNThanh). 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Yến 
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