
Ui' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH LONG AN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: 1333 /TB-UBND Long An, ngày 29 tháng 4 nám 2021 

THÔNG BAO 
Kt 1un cüa Phó Chü tich UBND tinh Pham Tn Hôa 
ti Hi ngh triyc tuyn v tang ctro'ng cong tác phông, 

chông djch Covid-19 trên dla  bàn tInh 

Vào lüc 8 gi, ngày 29/4/2021, t?i  phOng hçp trrc tuyn UBND tinh, Phó 
Chü tjch UBND tinh Phm Tan Hôa chü tn Hi nghj trrc tuyên (cap tinh, huyn) 
ye tang cu&ng cong tác phông, chong djch Covid- 19 trên dja bàn tinh. 

Sau khi nghe lãnh do Si Y t, B Chi huy Quân sij, Bô Chi buy Bô di 
Biên phông, Cong An tinh trInh bay torn tat báo cáo và mt so liru ' trong cong 
tác phOng, chông djch Covid- 19, r kiên phát biêu tham luân cüa các huyn, thj 
xã, thành phô, các si, ngành thành viên Ban Chi dao  tinh, PhO Chü tjch UBND 
tinh Pharn Tan Hôa kêt luân và chi dao  nhis sau: 

1. UBND tinh ghi nhin và dánh giá cao s'r quan tam, chi do cüa c.p üy, 
chinh quyên dja phixcing các cap; sir no hrc, phôi hcrp có hiu qua cüa các thành 
viên BCD tinh, các sâ, ngành, doàn the tinh dã gop phân thirc hin hiu qua cOng 
tác phông, chOng djch Covid- 19 trong thñ gian qua. Tuy nhiên, trong trng thii 
diem, trng vi vic cong tác phôi hcp gifla các S&, ngành và dja phucrng cUng chua 
chit chë, chua kjp thi báo cáo thu&ng trirc Ban chi dao  dê xü 1' các vi vic phát 
sinh. D.c bit, trong mt thñ gian dài tinh Long An không cO phát sinh ca nghi 
ng& trong cong  dông nên xuât hin tam chü quan, lo là trong phông chông djch. 
Ban chi dao  tinh dê nghj cap üy, chInh quyên da phuong, các so, ngành lien quan 
nhIn nhan  mt cách khách quan ye két qua, thành tIch dat  duc và nhüng ton tai, 
han chê ciia minh, tir do phát huy nhüng kêt qua dat  duc, tap trung khàc phc 
ngay nhüng han  chê trong cong tác phông, chông djch Covid-19, dc bia là dam 
báo an toàn phông, chông djch djp I 30/4 và 01/5 nhäm dam bão thirc hin thàng 
loi cuôc bâu cir dai biêu Quôc hi khóa XV và dai biêu HDND các cap nhiêm kS' 
2021-2026, gop phân thrc hin thäng li mi1c tiêu kép trong nàm 2021. 

2. Hiên nay, din bin tInh hInh djch bnh ht sirc phirc tap trên th giOi, 
trong khu vrc, dc bit là t?i  Campuchia, Lao, Thai Lan... vOi sir xuât hin cüa 
nhieu bién the mOi có khá näng lay lan rat nhanh. Do do, dé thirc hin tot cong tác 
phOng, chông djch, UBND tinh yêu câu các sO, ngành, dja phucrng tiêp tic tp 
trung thirc hin kjp thOi, hiu qua, dâydU, nghiêm tüc cac ni dung chi dao  cüa 
Thu tuOng Chjnh phü, Ban Chi dao  Quôc gia ye phông, chOng djch Covid- 19, các 
bô ngành Trung ucmg, Tinh üy và UBND tinh, dc bit là COng din sO 540/CD-
TTg, Cong din so 541/CD-TTg ngày 23/4/202 1 cüa Thu tuOng Chinh phü, Thông 
báo so 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 cüa Van phOng Chinh phà, COng van sO 
3593/UBND-VHXH ngày 28/4/202 1 cUa UBND tinh. Tuyt dOi khOng dixçic lo 
là, chü quan, mat cánh giác, dc bit kiém soát chit chë tuyen biên giOi (dat lien, 
cüa sOng, cãng song...), trong do tp trung vào các nhim vii trçng tam sau: 
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2.1. Tip tic han  ch t chic các sr kin, hoat dng tp trung dông ngri 
khong can thiêt; tn.rng hp to chüc, phãi tIc hin nghiêm các bin pháp bão 
dam an toàn, däc bit, phãi tuân thu deo khâu trang, sat khuân... theo diing quy 
djnh. 

2.2. Thirc hin nghiém yêu cu 5K cüa B Y t, nh.t là deo khu trang bt 
buc tai  ncii cong cong, tai các sr kin có tp trung dông ngithi, trên các phixing 
tin giao thông cong cong, dac  bit là trong djp lê 30/4, 01/5 và trong thii gian 
truâc, trong và sau bâu cir Di biêu Quôc hi khóa XV và dai  biu HDND các cAp 
nhim k' 2021 - 2026. Thrc hin nghiêm các quy djnh ye phOng, chông djch tai 
cong so, cci quan, nhà may, xi nghip, CG sO san xuât, kinh doanh, djch vi...; xü 
pht nghiêm các truOng hcip vi pham theo quy dnh. 

2.3.Kich hoat ngay các k hoach dä duçic xây drng, si& chat các bin pháp 
phOng, chông djch trên dja bàn tinh; tang ci.rOng hcm nfra cong tác phôi hcrp giia 
các c quan, don v, dja phumig trong phông, chông djch. NgixOi dirng dâu cci 
quan, dcvn vi chju trách nhim ye vic thrc hin nghiêm tue các bin pháp phông, 
chông djch tai  co quan, don vj. Thirc hin tOt phixong châm "4 ti ch", bInh tinh 
irng phó vOi mçi tInh huông djch bnh. Yêu câu can b, cong chc, viên chrc, 
ngithi lao dng thuc các co quan nhà nuOc tr tinh den co sO có trách nhim 
guong mâu thuc hin nghiêm các quy djnh ye phOng, chong djch, nhât là khai báo 
kjp than, trung thirc nêu trong thai gian nghi 1 cO den và di qua vüng dich. 

2.4. Trin khai thrc hin cong tác tiêm vAc xin phOng Covid-19 trén dja 
bàn tinh dam bão an toàn tuyt dOi, dung dOi tugng uu tiên theo Nghj quyêt so 

211NQ-CP ngày 26/02/202 1 cüa ChInh phü và các Kê hoach cüa UBND tinh. 

2.5. DAy manh van dng quAn chüng nhân dan phi hp, cung cAp thông 
tin có lien quan den the vii vic dua nguOi nhp cãnh, xuât cánh trái phép, nguOi 
cu trü không khai báo y tê... dé kjp thOi xir 1 nghiêm các trithng hçip vi phm. 
Kip thOi phát hin, xu nghiêm các truOng hcp dua thông tin không dung, sai sr 
that ye tInh hInh djch bnh Covid- 19, gay hoang mang trong du Juan. 

3. JJi vói mt s hoit dng cy the trên ttrng linh vrc, UBND tinh giao: 

3.1. S&Yt 

- Theo dOi, cp nhat din bin tmnh hInh djch bnh d trao di, thng nhAt 
vOi các sO, ngành, dja ph'twng lien quan tham mxu, dé xuat UBND tinh và Ban 
Chi dao  cüa tinh triên khai thirc hin các bin phap phông, thOng djch phü hp 
vOi tirng thOi diem, trng dja bàn c11 the, không dé bj dng, bat ngO. 

- Tang cuOng hon na vai trô, trách nhim cüa ThuOng trirc Ban Chi dao 
phông, chông djch tinh trong vic kiêm tra, don dôc, phôi hcp vOi cac ngành, dja 
phucmg tham muu UBND tinh then khai cong tác phông, chOng djch hiu qua 
trong thOi gian tOi. Nghiêm tue kiém diem trách nhim to chüc, cá nhân trong vic 
cham tr phôi hçip xir 1r, báo cáo vi vic tàu Dai Duong SEA. 

- Chü trI triên khai cong tác tiêm vAc xin phông Covid- 19 trén dja bàn tinh 
dam bão an toàn tuyt dOi, dung dOi tuçng uu tién theo Nghj quyét so 21/NQ-CP 
ngày 26/02/2021 cüa ChInh phü và các Kê hoach cüa UBND tinh. 
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- Phôi hcip vài các dcin vi lien quan xây dirng phizcing an dam bão an toàn 
phông, chông djch tTên dja bàn tinh trong thM gian truOc, trong và sau bâu cü Dai 
biêu Quôc hôi khóa XV và dai  biêu HDND các cap nhiém k' 2021 - 2026; tham 
mru UBND tinh chi dao  thành 1p Ban Chi dao  phông, chông djch tai các cra khâu 
quôc tC, các To phông, chông djch trên dja bàn tinh phü hçp vài tmnh hinh thrc té. 

3.2. B Chi huy B di Biên phông tinh 

- Xây drng k hoach sü diing tt cã các 1irc liscing dang lam nhim vl1 trên 
tuyên biên giOi; tIch crc phôi hçTp vi các ca quan, dcin vj lien quan tiêp tiic t.p 
trung, tang cung tuân tra, kiêm soát, siët chat tuyên biên giOi, ngän chin kjp thai, 
hiu qua các tnthng hqp xuât cánh, nhp cành trái phép và buôn 1u qua tuyên 
biên giâi. 

- Nhanh chóng xay drng k hoach báo cáo Ban chi dao  d triên khai xây 
drng các ct chông set cho các chôt trén tuyên biên giài. Phôi hçp chit chë vi 
các huyn Dirc Hôa, Ben Lire, Can Giuc, Can Duirc triên khai xay dijng các chôt 
theo Két lun cüa Thithng trirc Tinh üy. Phôi hçp vOi Sir Y të dê xuât BCD tinh, 
huyn trang bi các dvng c11, vt ti.r can thiêt cho lirc lucing lam nhim vv trên tuyên 
biên gin. Các ni dung trên phãi hoàn thành trong tháng 5/2021. 

3.3. B Chi huy Quân sr tinh 

Chü trI, phi hçp vii Si Y tê và các dn vj lien quan kim tra, rà soát iaj 
các diem tiêp nhn, each ly dA duçrc thành l.p truic day, dam báo dü diêu kin 
tiêp nhn, each ly theo quy djnh; tham mini UBND tinh thành 1p them các Khu 
each ly tp trung darn bão tiêp nhn, cách ly, dáp irng vii trng cap d djch Covid-
19 theo Kë ho.ch so 980/KH-BTL ngày 05/4/2021 cUa Quãn khu 7, tnrOc mat 
thành 1p các khu each ly dam bão tiêp nhtn 2.500 nguii. 

3.4. Cong an tinh 

Chi do t.p trung, khn tnro'ng diêu tra, kt thüc h s dik tra di vii các 
vi vic to chirc dua ngu&i nhp cánh, xuât cãnh trái phép dé chuyên co quan chirc 
näng truy to, xét xir theo quy djnh; kjp thin thông tin cho các co quan báo chI ye 
kêt qua xi:r lr cüa các co quan chirc nàng lien quan ye các v11 vic nay dé tuyên 
truyên phO biên den nguii dan di.rçc biêt dê phông ngira chung. 

3.5. D nghj Vin Kim sat Nhân dan tinh, Tôa an Nhân dan tinh quan tam 
chi do vic truy to, xét xi cong khai các truing hçrp nhp cánh, xuât cánh trái 
phép theo thâm quyên dé ran de, phông ngira chung trong cong  dông. 

3.6. Sr Tài chInh, S& K hoch và Du tir, Sr Cong Thuong, Sr Lao 
dng - Thuo'ng binh và Xã hi, Ban Quãn 1 Khu kinh t, S& Giáo d.c và Dào 
to, UBND các huyn, thi xã, thành phi 

- Tip tic trin khai thirc hin chi dao  cia UBND tinh t.i van bàn s 
1327/UBND-VHXH ngày 18/02/202 1 và Thông báo so 630/TB-UBNID ngày 
27/02/2021; trong do tp trung huirng dan triên khai vic khi tiling, di& khuân, báo 
dam khoáng each an toàn trong các phân xu&ng, nhà may san xuât; yéu câu can b, 
nhân viên, cOng nhân, nguii lao dng deo khâu trang, thuirng xuyen tha tay bang xà 
phông hoc dung djch sat khuân theo huing d.n, khuyên cáo cia cci quan y te. 
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- Phi hqp vài Sâ Y t có k hoach kim tra m1rc an toàn phông, chng 
djch Covid-19 trong trixng h9c, cci quan, dcm vi,  doanh nghip... theo hisOng dn 
cüa BO Y tê và các b, ngành lien quail. 

- Sâ Tài chInh phi hçp ch.t chë vài Sâ Y t, Mt trn t quc Vit Nam 
tinh dé kp thi dê xuãt UBND tinh bô tn kinh phi kjp thii cho các &Yn vj, dja 
phtrcing nhäm thirc hin tot cong tác phOng, chông djch. 

3.7. Sr Ngoi vy 

Ph6i hcip vci Uy ban Mt t4n  To quôc Vit Nam tinh và các dcin vj lien 
quan to chüc vic trao tang 600 phân qua ho trcY cho cong dông nguäi Khmer gôc 
Viêt tai  tinh Svay Rieng vâ tinh Prey Veng, Vuxmg quôc Campuchia theo chü 
trirong dlla Thithng trirc Tinh üy, giüp h9 s&n vi.rçit qua khó khän trong cuc song 
và phông, chông hiu qua djch COVID- 19. 

3.8. Slr Thông tin và Truyên thông, Báo Long An, Dài Phát thanh và 
Truyn hInh Long An tAng cx?ng thông tin, tuyên truyên, khuyên cáo vic thirc 
hin tot cOng tác phOng, chông djch Covid-19, d.c bit là thông dip 5K cüa Bô 
Y te; dê cao cánh giác vOi djch bnh, ttr giác thrc hin các biên pháp phông, chông 
djch theo quy djnh. 

3.9. Các thành viên Ban Chi dio phông, ching djch bnh nguyhim 
d6i vói ngtrôi ella tinh, huyn theo nhim vii, dja bàn dugc phân cong tiêp tiic 
phôi hçip vài cap üy, dja phuong chü dng thirc hin quyêt 1it các bin pháp 
phOng, chông djch bnh nêu trén, dam bào nghiêm tüc, kjp thri, hiu qua. 

3.10. UBND các huyn, thi xã, thành ph6 
Dng chi Chü tjch UBND - Trnng Ban chi dto cp huyn chju trách 

nhim toàn b ye cOng tác phông, chOng djch bnh trên dja bàn phii trách tnrOc 
ChÜ tjch UBND tinh; kIch hott và chü dng tniên khai ngay các phuong an dã 
dirçc xây drng; tniên khai quyêt 1it các bin pháp phOng, chông hiêu qua djch 
bnh trên dja bàn. Thuc hin tot phuong châm "4 t.i chO", bInh tinh l'rng phó vi 
m9i tInh huông djch bnh. Các don vj huyn a tuyOn sau tiêp tc nêu cao tinh than 
tucYng than tucYng ái, tIch circ vn dng dóng gop các nguôn 1rc h trçi các don vi, 
lirc lucmg tuyên dâu phông, chông djch trên dia bàn tinh. 

4. Dti vói cp lly dja phwrng, Uy ban Mt trn To quc và các to chfrc 
doàn the tinh 

UBND tinh trân tr9ng nghi nhn sir quan tam chi dio quyt 1it, sat sao cüa 
các cap Uy Dãng; sir phôi hp chat chë cüa Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam và 
các to chüc doàn the tinh trong cong tác phông, chông djch bnh Covid—1 9 trén 
dia bàn trong thai gian qua. Hin nay, tinh hInh djch bnh có chiêu huóng din 
biOn phi'rc tap,  UBND tinh dê nghj các cap üy Bang, Uy ban Mt tnn To quOc 
Vit Nam và các tO chüc doàn the tinh quan tam chi dao  nhng van dê sau: 

- Tiép tic lãnh dao,  chi  dao  trong h th6ng dy manh  vic 4n dng doàn 
viên, hi viên và nhân dan dê cao cãnh giác, chü dng, ttr giác thiic hin có hiu 
qua cOng tác phOng, chOng djch, nhât là yêu câu thirc hin nghiêm yêu câu 5K cüa 
Bô Y tê, nhât là deo khãu trang bAt buc tai noi cOng cong, tai các sir kin Co tp 
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trung dông ngu&i, trên các phizang tin giao thông cong cong,  các ho.t dng hiëu, 
hi... dc bit là trong djp lé 30/4, 01/5và trong thii gian truc, trong vâ sau bâu Cu 

Dai biêu Quôc hôi khóa XV và dai biêu HDND các cap nhiêm k' 2021 - 2026. 

- Tich crc dy manh  vn dng các ngun hrc d tp trung cho cong tác 
phOng, chông djch, h trçi kjp thai cho các tnrmg hçip khó khän, bj ánh htring 
b&i djch bnh, các lirc liiçmg tham gia phông, chông djch. 

Can cü ni dung kt lu.n nêu trên, Thu tnthng các si, ngành tinh, Chü tjch 
UBND huyn, thj x, thành phô và các c quan lien quan khân tnwng, nghiêm 
tüc triên khai th?c hin./. 

Noi nh1n: 
- Nhir trén; 
-TT.TU,TT. HDNDtinh; 
- TT. UBMUQVN tinh; 
- CT, các PCT. UBND tinh; 
- Các UV BTVTU phi trách da phumig; 
- TV BCD PC Covid-19 cUa tinh; 
- Các PCVP; 
- Báo Long An; Dái PT và TH Long An; 
- Phong VHXH+KTTC+THKSTTHC; 
- Ban NCTCD; U PVHCC; U PVHN; 
-Luu:VT,DTh. 

TAn Hôa 
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