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CHỈ THỊ  

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 

 

Hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được kiểm soát 
chặt chẽ; hoạt động khôi phục sản xuất phát triển kinh tế - xã hội được triển khai 
tích cực; mọi mặt của đời sống xã hội phục hồi nhanh. Tuy nhiên, do tình hình dịch 
bệnh tại các địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các 
tỉnh, thành phố phía Nam, nên “Bắc Giang chỉ an toàn khi cả nước an toàn”.  

Thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 
22/7/2021; Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ; Kết luận số 
105-KL/TU ngày 15/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Công văn số 571-
CV/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác 
phòng, chống dịch Covid-19; Để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào 
địa bàn tỉnh, chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm thực 
hiện thành công mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”; Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, 
quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch từ nay đến cuối năm 2021 
như sau:  

1. Tiếp tục duy trì thường xuyên, nghiêm túc hoạt động chỉ đạo, giao ban, 
kiểm tra của Ban Chỉ đạo và các bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 các cấp. Nắm chắc diễn biến tình hình dịch trên thế giới, trong 
nước, nhất là các tỉnh xung quanh và các thành phố lớn để đánh giá toàn diện, 
đầy đủ về những nguy cơ dịch xâm nhập trở lại địa bàn, từ đó chủ động đề ra 
các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, sát thực tế, hiệu quả; tiếp tục thể hiện 
trách nhiệm Bắc Giang cùng cả nước chống dịch. 

2. Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống dịch Covid-19 
để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, 
không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm quy định 5K + vắc xin + công nghệ; 
quyết tâm giữ vững, bảo vệ bằng được thành quả chống dịch vừa qua, tranh thủ 
thời cơ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh an toàn. Khi phát hiện ca bệnh phải tập 
trung khoanh vùng, xét nghiệm nhanh, cách ly sớm, thần tốc truy vết, phân loại 
nguy cơ, thu hẹp phạm vi, dập dịch nhanh nhất; thường xuyên xét nghiệm tầm 
soát tại các điểm và đối tượng nguy cơ cao. 

3. Phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục 
rà soát, củng cố, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động 
của Tổ Covid cộng đồng; xác định Tổ Covid cộng đồng là “vũ khí chiến lược” 
trong phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, cơ sở.  

4. Ngăn chặn dịch xâm nhập từ bên ngoài 

- Nắm chắc người đến/về từ các địa phương, nhất là các địa phương đang 
có dịch để quản lý kịp thời, phù hợp theo quy định; quán triệt cán bộ, công chức, 
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viên chức và Nhân dân không có việc thực sự cần thiết không ra ngoài địa bàn 
tỉnh. Những người từ tỉnh, thành phố có dịch (mà không phải lý do công vụ) 
đến/về địa phương phải thực hiện xét nghiệm và cách ly tập trung có trả phí.  

- Yêu cầu các chuyên gia, quản lý, lao động cư trú trên địa bàn các tỉnh, 
thành phố đang có dịch làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa 
bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện làm việc trực tuyến hoặc bố trí chỗ ăn, nghỉ tại 
tỉnh Bắc Giang, không được phép đi về hàng ngày.  

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa liên tỉnh. Tổ 
chức quản lý hệ thống xe đưa đón công nhân đảm bảo khoa học, an toàn phòng, 
chống dịch. Chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt các chốt kiểm soát giao thông khi cần thiết.  

5. Phòng ngừa dịch lây lan bên trong 

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp 
rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án phòng, chống 
dịch trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện đúng phương châm: “Sản xuất để 
chống dịch, chống dịch để sản xuất”, đảm bảo nguyên tắc: Công nhân an toàn - 
sản xuất an toàn - giao thông an toàn - nhà trọ/khu ở an toàn. 100% cơ sở sản 
xuất, kinh doanh phải có cán bộ y tế địa phương phụ trách; duy trì đều đặn thực 
hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động; xây dựng mạng lưới Tổ an toàn 
Covid trong từng bộ phận sản xuất; thường xuyên cập nhật dữ liệu trên phần 
mềm quản lý và truy vết Covid, thực hiện quy định về quét mã QR tại cơ sở sản 
xuất kinh doanh. Kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động đối với những cơ sở sản 
xuất, kinh doanh chưa đảm bảo an toàn. 

- Tiếp tục tạm dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu 
như: Karaoke và các loại hình kinh doanh hát cho nhau nghe, quán bar, club 
dưới các hình thức; rạp chiếu phim; trò chơi điện tử; game online, bi-a; Spa, 
xông hơi, masage, các phòng tập thể thao trong nhà, bể bơi; hàng quán phục vụ 
đồ ăn, uống trên vỉa hè; các hoạt động tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học 
thêm trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống giải khát chỉ được 
bán hàng mang về, không phục vụ ăn, uống tại chỗ (riêng huyện Sơn Động vẫn 
cho phép hàng ăn, uống được hoạt động nhưng phải ngồi giãn cách 2m hoặc có 
vách ngăn). Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết 
như lễ hội, sự kiện, hoạt động văn nghệ, giải thể thao, các hoạt động giao lưu, 
tập trung, ăn uống đông người; đám hiếu, đám hỷ tổ chức gọn nhẹ, nhanh chóng 
và phải đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch.  

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động, nghi lễ tôn giáo được tổ 
chức nhưng không quá 30 người; các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hoá 
được hoạt động nhưng chỉ đón khách nội tỉnh. Các hoạt động này phải đảm bảo 
các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.  

- Không tập trung quá 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường 
học, bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 
các địa điểm công cộng. 

6. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch theo tinh thần “4 tại chỗ” 

- Ngành Y tế: Rà soát, thống kê lại số thuốc, sinh phẩm, hoá chất, các trang 
thiết bị, vật tư phục vụ phòng, chống dịch hiện có; chủ động bổ sung thuốc, hóa 
chất, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch trong 
tình huống dịch xâm nhập trở lại. Cùng với đó, phải tăng cường năng lực xét 
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nghiệm, năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19; hoàn thiện các quy trình truy vết, 
xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19; tích cực tiếp cận các nguồn vắc xin và 
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.  

- Các cấp đều phải chủ động lực lượng tại chỗ, đảm bảo về công tác hậu cần, 
cơ sở vật chất, vật tư đủ điều kiện, sẵn sàng kích hoạt ngay các khu, điểm cách ly tập 
trung khi cần (ít nhất: Cấp tỉnh 1.000 giường, cấp huyện 500 giường, cấp xã 100 
giường) để không bị động, bất ngờ khi dịch xâm nhập trở lại. 

7. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử phạt nghiêm minh những tập thể, cá 
nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định phòng, chống dịch. Kịp thời khen 
thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 
phòng, chống dịch. 

8. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ 
quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách. Giám đốc các sở, Thủ 
trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện 
kịch bản phòng, chống dịch ở các cấp độ; xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm 
túc Chỉ thị này (hoàn thành trước ngày 01/8/2021); trong quá trình thực hiện 
nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19 đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; vận động các tổ chức, hội 
viên, đoàn viên tích cực tham gia và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 
chống dịch. 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm 
tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ 
tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Bộ Y tế -TT BCĐ QG PCD (b/cáo); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CH-XH tỉnh; 
- Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

- Các Ban thuộc HĐND tỉnh; 
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; UBND các huyện,thành phố; 
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT, KGVX.Quân. 

 

CHỦ TỊCH 
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