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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH BẾN TRE
tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống, kiểm soát
dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
----Ngày 18/11/2022, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19
và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngọc
Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường
trực Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh, các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh; Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến ban chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 tất cả các huyện/thành phố và ban chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tất cả các xã/phường/thị trấn trong toàn tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 tỉnh; các ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao những kết quả trong thực
hiện phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội thời gian qua; bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn những hạn
chế, tồn tại, cả do nguyên nhân khách quan và chủ quan cần xem xét, đánh giá một
cách toàn diện để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh nghiêm túc để thực hiện tốt hơn trong
thời gian tới. Để tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp bảo đảm sức khỏe, an toàn
tính mạng của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, thực hiện
được các mục tiêu kế hoạch đề ra; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo
kết luận, yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị,
địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan tập trung thực hiện tốt một số công việc
trọng tâm sau:
1. Yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh; ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 các huyện/thành phố; ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
các xã/phường/thị trấn; người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; thành
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viên ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhất quán trong nhận thức và hành động. Tập
trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số dịch bệnh khác trên người, cây
trồng, vật nuôi để bảo vệ sức khỏe, an toàn cho Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội.
- Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong phòng, chống dịch và tình
hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động chỉ đạo, điều hành, giải
quyết công việc, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao trong phòng, chống dịch
bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
- Chủ động, tăng cường bố trí lực lượng và thực hiện các biện pháp, giải pháp
thích hợp phòng chống dịch trong các dịp lễ, tết thời gian tới (Lễ Giáng sinh, Tết
dương lịch, Tết Nguyên đán,…).
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện
nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế,
bảo đảm thực chất, không lơ là, chủ quan, đẩy lùi các dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống
Nhân dân.
2. Giao Sở Y tế, cơ quan thường trực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống
dịch bệnh COVID-19: Tiếp tục nắm vững các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, chủ
động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác trên người. Tiếp tục tuân
thủ, triển khai triệt để, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Y tế có liên quan đến lĩnh vực y tế
trên địa bàn tỉnh; nắm chắc tình hình thực tiễn, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo trong
việc chăm lo công việc, điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên y tế; công việc liên
quan đến công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thúc
đẩy sản xuất, kinh doanh. Chủ động triển khai công việc và phối hợp với các cơ quan
liên quan triển khai công việc, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang
thiết bị, thiếu vật tư y tế tại cơ sở y tế, nhằm phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh
cho người dân. Chủ động đề xuất các chương trình đầu tư cho ngành y tế của tỉnh,
thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư đã có điều kiện thực hiện.
- Chú ý làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng,
chống dịch của tổ chức, cá nhân tại bệnh viện, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, siêu
thị, bến xe,...; nhất là trong dịp lễ, tết thời gian tới.
- Chỉ đạo các cơ sở y tế tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp
điều trị bệnh nhân COVID-19. Tiếp tục đẩy nhanh tiêm phòng vắc-xin cho các độ
tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y
tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được trang bị cho các cơ sở y tế.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, ngành y tế tiếp tục
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đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, tự bảo
vệ bản thân, gia đình; thực hiện tốt khuyến cáo V2K (vắc-xin - khẩu trang - khử
khuẩn) và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không chủ
quan, lơ là.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đầu mối, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo,
định hướng thông tin, tuyên truyền đến báo, đài trong tỉnh, đăng tin, bài, phóng sự
góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân và vai trò của
chính quyền đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân; phát huy vai trò của
các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, bảo đảm an toàn cho người dân trong
các dịp lễ, tết, sự kiện lớn do tỉnh tổ chức trong thời gian tới.
5. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm,
thường xuyên bám sát địa bàn để theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc
công tác chỉ đạo phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.
Kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng chậm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
các chỉ đạo của tỉnh, của ngành y tế, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát
công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Chủ động xử lý những vấn đề phát
sinh, báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo những nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo.
6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện/thành phố tiếp
tục làm tốt công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống
dịch của tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh, tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho
Nhân dân trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn.
7. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục khẩn trương, quyết
liệt triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu,
nhiệm vụ được giao đầu năm. Tập trung cao độ trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện
nhằm đạt kết quả tốt nhất các nhiệm vụ: Hoàn thiện quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tiến
độ đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy tiến độ, bảo đảm kết quả triển
khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; tiếp tục phát triển các hình
thức hợp tác công tư để triển khai các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ triển khai,
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; tiếp tục hỗ trợ, cải thiện
mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh,
huyện, thành phố; rút ngắn thời gian giải quyết, xử lý công việc; đổi mới tác phong,
phong cách, lề lối làm việc, xây dựng môi trường làm việc thông thoáng, cuốn hút
để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn bó với công việc; tạo điều kiện thuận
lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,
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chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống, kiểm
soát dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Văn phòng Tỉnh
ủy thông báo đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân
liên quan để tổ chức thực hiện có kết quả.
Nơi nhận:
- Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ngành tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các
tổ chức chính trị - xã hội, Ban thường vụ Tỉnh đoàn,
- Thành phần dự họp,
- Đảng ủy các xã, phường, thị trấn,
- Văn phòng Tỉnh ủy (BLĐ, PTH),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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