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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các huyện,  

thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 

 

Ngày 20 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cùng tham 

dự hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành 

viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; các đồng chí Chủ tịch 

UBND, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, 

thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Trụ sở UBND tỉnh, 27 điểm cầu 

tuyến huyện và một số điểm cầu tuyến xã.  

Sau khi nghe Giám đốc sở Y tế báo cáo tình hình công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị; Chủ tịch UBND 

tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kết luận như sau: 

1. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các cấp chính 

quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là 

sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch; đến nay tình hình 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát tốt. Đặc biệt, 

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo một số địa 

phương: Nga Sơn, Ngọc Lặc, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã 

Nghi Sơn…, đã nỗ lực cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, kịp thời triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch, góp phần quản lý, kiểm soát rất hiệu quả tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn tỉnh. 

2. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, trong nước, trong tỉnh 

diễn biến hết sức phức tạp; đặc biệt đã xuất hiện nhiều ổ dịch lây lan tại các khu 

công nghiệp có đông người lao động ở các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Đà Nẵng,…; trong đó, có nhiều lao động là người Thanh Hóa hoặc công dân tỉnh 

ta đã từng đến, trở về từ các tỉnh, thành phố này trong thời điểm có dịch. Thời 

gian tới, dự báo số lượng người trở về từ vùng dịch có thể sẽ tăng lên khi các nhà 

máy tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động, đây sẽ là nguồn lây nhiễm có nguy cơ rất 
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cao để dịch bệnh Covid-19 có thể bùng phát, khó kiểm soát tại tỉnh ta; do đó, cần 

phải có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, khẩn trương để kiểm soát tốt và 

ngăn chặn làn sóng dịch lây lan. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các nội dung sau đây: 

2.1. Yêu cầu các cấp chính quyền, các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn cần tiếp tục quán triệt, triển khai có 

hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch. 

Trước mắt tập trung triển khai một số giải pháp mang tính cấp bách nhằm tăng 

cường quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch trở về. 

2.2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, 

các thôn bản, tổ dân phố, khu dân cư, các lực lượng chức năng, đặc biệt là các tổ 

giám sát tại cộng đồng, phối hợp với lực lượng công an rà soát, bám sát địa bàn, 

nắm rõ nhân khẩu trên địa bàn quản lý; lập danh sách tất cả những công dân 

đang học tập, làm việc, sinh sống ở ngoài tỉnh trở về địa phương để quản lý, theo 

dõi, áp dụng các biện pháp phòng dịch khi cần thiết. 

2.3. Tập trung phương tiện, nhân lực thực hiện rà soát triệt để tất cả những 

người ở các tỉnh, thành phố có dịch, ổ dịch, công nhân trong các nhà máy, xí 

nghiệp đang có dịch (nhất là ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí 

Minh) nếu trở về địa phương, phải truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh, khoanh 

vùng gọn, cách ly triệt để, nhất là các trường hợp là F1, F2 của BN 4694 tại huyện 

Ngọc Lặc là công nhân làm việc từ KCN tỉnh Bắc Giang trở về Thanh Hóa. 

2.4. Kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 các cấp tổ chức thực hiện cách ly tại gia đình 14 ngày đối với 

người trở về địa phương từ các tỉnh có dịch; cách ly tập trung 21 ngày đối với 

người trở về từ các ổ dịch, điểm có dịch.  

2.5. Yêu cầu tất cả người từ tỉnh ngoài trở về địa phương, kể cả không đi 

qua các điểm dịch phải tự cách ly và theo dõi y tế tại nhà ít nhất 5 ngày; chỉ ra 

ngoài khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, 

nhất là thực hiện đầy đủ thông điệp 5K; cơ quan y tế và lực lượng chức năng xác 

minh, theo dõi diễn biến của dịch tễ, nếu phát hiện tình huống nghi ngờ phải kịp 

thời có biện pháp xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi đến vùng có dịch, 

địa phương có dịch; nếu bắt buộc phải đi, khi về phải thực hiện khai báo y tế để 

cán bộ y tế địa phương theo dõi, xử lý tình huống khi phát sinh. 

2.6. Siết chặt quản lý tại khu cách ly tập trung, giám sát chặt các trường 

hợp cách ly tại nhà; xác định rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm các tập 

thể, cá nhân không chấp hành các quy định phòng, chống dịch, nhất là các 
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trường hợp từ vùng dịch trở về không khai báo, khai báo không trung thực, tùy 

mức độ sai phạm có thể xử lý hành chính, nếu cần thiết áp dụng xử lý hình sự và 

thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

2.7. Giao Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra các phương tiện giao 

thông vận tải hành khách của tỉnh theo các quy định phòng, chống dịch trên các 

phương tiện vận tải hành khách; yêu cầu, các chủ phương tiện vận tải hành khách 

chỉ được vận chuyển tối đa 50% số ghế trên mỗi phương tiện và phải giữ khoảng 

cách an toàn; ghi chép nắm thông tin của hành khách (địa chỉ, số điện thoại…); 

chủ phương tiện cam kết không vận chuyển khách đến và về từ các tỉnh có dịch, 

vùng có dịch; tăng cường xử lý nếu vi phạm các quy định phòng, chống dịch. 

2.8. Giao Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ vật tư, sinh phẩm, máy móc, trang thiết 

bị bảo đảm công tác phòng, chống dịch; tăng cường triển khai xét nghiệm sàng 

lọc tầm soát 10-20% cho công nhân ở các khu công nghiệp, công ty, nhà máy, xí 

nghiệp, bệnh viên, sân bay, bến xe, nhà ga, trên các phương tiện giao thông;…  

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tiếp tục phối hợp chặt 

chẽ với các huyện, thị xã, thành phố khi có F0, F1, hỗ trợ truy vết thần tốc, lấy 

mẫu xét nghiệm nhanh, hướng dẫn cụ thể địa phương triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch; thông báo kết quả kịp thời đến cơ quan, đơn vị, địa phương 

và người dân. 

2.9. Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, một số bệnh viện tuyến tỉnh, các huyện thiết lập các tổ 

phản ứng nhanh ứng trực khi xuất hiện tình huống dịch, lập tức chi viện các 

huyện, thị xã, thành phố. Bố trí tại mỗi điểm bầu cử ít nhất 2 máy đo thân nhiệt, 

để thực hiện đo thân nhiệt, kịp thời phát hiện, sàng lọc nguy cơ cho tất cả cử tri 

tham gia bầu cử. 

2.10. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, phối hợp các cơ quan thông tấn Báo chí Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh, tăng cường thời lượng tuyên truyền về bầu cử, về công 

tác phòng, chống dịch. 

2.11. Về chế độ thông tin: Các đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật 

tình hình và báo cáo số liệu về Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch qua 

số điện thoại đường dây nóng sau: Sở Y tế: 0944.943.115; Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh: 0916.803.115. Yêu cầu tất cả các địa phương công bố số điện thoại 

đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đến cấp cơ sở và bố trí 

người trực 24/24 để nhân dân liên hệ, phản ánh.  
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2.12. Về các kiến nghị đề xuất của các đơn vị, địa phương: Chủ tịch 

UBND tỉnh đã có trả lời tại hội nghị, giao Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có 

liên quan triển khai thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, để các sở, ngành, cơ 

quan, UBND huyện, thị xã, thành phố biết, thực hiện và phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 
 

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

- Ủy ban MTTQ tỉnh (để b/c); 

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

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy; 

- Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 

- Ban Kinh tế Nghi Sơn và các khu CN; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Trọng Trang 
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