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CHỈ THỊ 

Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 

 

Trong những ngày qua, đại dịch Covid-19 đã và đang diễn biến rất phức 

tạp tại thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; đã nhiều ngày 

nước ta liên tiếp phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng 

đồng, số ca tử vong ngày càng tăng lên, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập và lây 

lan trên địa bàn tỉnh ta là rất cao và hiện hữu. 

Để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch có hiệu 

quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; được sự thống nhất của Thường 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, 

ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

các xã, phường, thị trấn và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục triển khai 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác, không để dịch xâm nhập, lây lan và bùng phát trên địa tỉnh, bảo vệ tốt nhất 

tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân; đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai 

thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: 

1. Kể từ ngày 04/8/2020, yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở 

nơi công cộng, các địa điểm tập trung đông người. 

2. Tại các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở y tế, trường học, các cơ sở 

cung cấp dịch vụ, nơi công cộng: các cá nhân phải chấp hành và thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng, chống dịch như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn; lau rửa các thiết bị, phòng làm việc, phòng họp và nơi 

tập trung đông người bằng dung dịch sát khuẩn. Đối với các cơ sở lưu trú, ngoài 

việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên, phải phối hợp 

với đội ngũ y tế hướng dẫn khách lưu trú thực hiện khai báo y tế theo quy định. 

3. Các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo các 

tổ chức, cá nhân hạn chế đến nơi tập trung đông người, hạn chế sử dụng các dịch 

vụ có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao khi chưa thực sự cần thiết; tự giác thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch là bảo vệ an toàn cho mình, cho gia đình, 

xã hội; chủ động cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone trên điện thoại thông 

minh, phục vụ cảnh báo sớm cho người dùng khi có tiếp xúc với người nhiễm 

Covid-19. 
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Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương hướng dẫn người 

dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone, đảm bảo hoàn thành trước ngày 

05/8/2020. 

4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã khẩn 

trương chỉ đạo tổ giám sát cấp huyện, cấp xã và tổ giám sát thôn, bản, tổ dân phố 

tiếp tục giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là người ở nước 

ngoài nhập cảnh vào tỉnh theo đường không chính thức, những người đi từ Đà 

Nẵng và vùng dịch về Thanh Hóa để hướng dẫn thực hiện cách ly kịp thời. 

Tổ giám sát cộng đồng cấp huyện, cấp xã, cấp thôn phải duy trì hoạt động 

thường xuyên, liên tục; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy 

định về phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, 

nhất là việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, tập 

trung đông người...; kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo cấp xã tham mưu 

cho Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc tạm dừng các hoạt 

động, các sự kiện không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch. 

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa 

khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển, cảng sông; kịp thời phát hiện các đối tượng 

nhập cảnh trái phép vào tỉnh và thực hiện cách ly theo đúng quy định. 

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và 

các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu thành lập 04 trạm kiểm soát dịch bệnh 

trên các tuyến quốc lộ tại Dốc Xây, Khe nước lạnh, Thạch Quảng, Bãi Trành để 

kiểm soát người và phương tiện giao thông ra, vào tỉnh, trong đó tập trung kiểm 

tra việc chấp hành quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên 

phương tiện vận tải hành khách; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, tổ chức xét nghiệm kịp 

thời các đối tượng có nguy cơ cao; nâng tối đa công suất xét nghiệm trong thời 

gian 14 ngày kể từ ngày 04/8/2020 nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ phòng, chống 

dịch; đồng thời, rút ngắn thời gian công bố kết quả xét nghiệm cho các đối 

tượng, trong đó ưu tiên các đối tượng đã đến các điểm có nguy cơ cao tại các 

tỉnh, thành phố theo khuyến cáo của Bộ Y tế và những người có triệu chứng 

thường gặp của dịch Covid-19 như sốt, ho, tức ngực... 

6. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các 

ngành, đơn vị liên quan, tham mưu kiện toàn Tiểu ban Tuyên truyền của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để tăng cường công tác tuyên truyền 

phòng, chống dịch trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền nêu gương các 

tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo phòng, chống dịch và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

ngành y tế. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

thường xuyên cập nhật, hướng dẫn cụ thể các nội dung tuyên truyền về phòng, 

chống dịch theo chỉ đạo nêu trên để các ngành, địa phương thực hiện. 
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Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã khẩn trương thành 

lập Tiểu ban Tuyên truyền cấp huyện, cấp xã; tăng thời lượng tuyên truyền về 

phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh cấp xã. 

7. Giao Sở Y tế chủ trì, khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện các 

phương án phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó nghiên cứu, bổ sung 

phương án về cách ly, phương án phong tỏa bệnh viện hoặc khu vực dân cư khi 

xảy ra dịch bệnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/8/2020; khẩn 

trương điều chỉnh phương án điều trị cho bệnh nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ sở 

y tế quản lý chặt chẽ và thực hiện tốt việc phân luồng bệnh nhân, tuyệt đối 

không để xảy ra lây chéo trong các bệnh viện. 

8. Đề nghị đồng chí Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị phục vụ công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn do mình quản lý; yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện 

pháp phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng do 

mình quản lý. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung cao độ, ưu tiên thời gian cho 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch; tăng cường đi kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn do mình được giao 

phụ trách, tập trung đi kiểm tra, giám sát tại các xã, phường, thị trấn. 

Duy trì tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ 05 ngày một lần; tổ 

chức hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ 02 ngày một lần và tổ chức 

các cuộc họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Ban Chỉ đạo 

cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm chế độ trực ban và duy trì hoạt động thường 

xuyên, liên tục 24/24 giờ trong ngày. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội 

dung của Chỉ thị này./. 
 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế (để b/c); 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch tỉnh; 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- Các Huyện, Thị, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn 

  (giao UBND cấp huyện sao gửi); 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

  Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống; 

- Các cơ sở y tế (giao Sở Y tế sao gửi); 

- Lưu: VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Đình Xứng 
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