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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp  

trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

 

Ngày 18/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế chủ trì cuộc họp trực 
tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là thành viên Ban chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Đào Mỹ - Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy tiền 

phương phòng, chống dịch; Giám đốc Sở Y tế - Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Phó 
Trưởng Ban chỉ đạo; các thành viên Ban chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị 

của một số thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế - Trưởng Ban 
chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có ý kiến kết luận như sau: 

1. Các địa phương tiếp tục phối hợp với ngành y tế đẩy nhanh tiến độ lấy 
mẫu xét nghiệm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo đạt kế hoạch 

của tỉnh đề ra; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp 

hành các quy định về phòng, chống dịch trong nhân dân. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Tuyên truyền, công khai hình ảnh các trường hợp vi phạm bị xử lý trên các 
cơ quan thông tấn báo chí và trang mạng xã hội. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

tiêm chủng, đảm bảo đồng bộ dữ liệu lên các phần mềm (như Bluezone, Hồ sơ sức 
khỏe điện tử) phục vụ theo dõi, quản lý việc khai báo y tế của người dân. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Cử cán bộ vào làm việc trực tiếp với các đơn vị liên quan của tỉnh Bình 

Dương, Đồng Nai tổ chức đưa đón công dân Phú Yên về địa phương theo kế 
hoạch, trong đó ưu tiên phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ; phối hợp với Sở Y tế 

bố trí nhân viên y tế để đảm bảo sức khỏe cho công dân. Lưu ý phải kiểm tra kĩ 
giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 đối với công dân 
trước khi đón về. 

4. Sở Y tế phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo kế 
hoạch; tập trung rà soát các đối tượng ưu tiên, đối tượng có nguy cơ cao để tổ chức 

tiêm chủng; chú ý thực hiện từ đối tượng ưu tiên sang nhóm ưu tiên, từ nhóm ưu 
tiên sang địa bàn ưu tiên để bảo vệ vững chắc, mở rộng thêm vùng xanh. 



2 

5. Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung ứng để đảm bảo 
phục vụ kịp thời nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. 

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

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh và Hội, đoàn thể tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành; 
- Công an tỉnh; BCHQS tỉnh, BĐBP tỉnh; 
- UBND huyện, TX, TP; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 
- Lưu: VT, TH, KGVX (Tỵ, Ta). 

             TL. CHỦ TỊCH 
                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

               
 

 
 

                             Võ Ngọc Châu 
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