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TỈNH ỦY BÌNH DƢƠNG 
VĂN PHÒNG  

* 
Số 219-TB/VPTU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Bình Dương, ngày  03 tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai công tác  

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  

của vi rút Co-ro-na (nCoV) gây ra  

----- 

 

Sáng ngày 03/02/2020, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thƣ Thƣờng 

trực Tỉnh ủy và đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thƣ – Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã chủ trì họp nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo tiếp tục triển khai thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút nCoV gây ra. Sau khi nghe trình bày Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch (Kế hoạch số 373/KH-UBND, ngày 31/01/2020), ý kiến phát 

biểu của các đồng chí dự họp và ý kiến chỉ đạo cụ thể một số nội dung của đồng 

chí Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thay mặt Thƣờng trực 

Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy đã kết 

luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra 

đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng, đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành 

phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) 

ghi nhận trƣờng hợp mắc, trong đó tại Việt Nam có 08 trƣờng hợp. Mặc dù tính 

đến thời điểm này, Bình Dƣơng chƣa ghi nhận trƣờng hợp nào mắc bệnh; nhƣng 

với đặc điểm là địa bàn có nhiều lao động là ngƣời Trung Quốc và các quốc gia, 

vùng lãnh thổ có dịch đến làm việc và có một lực lƣợng lớn ngƣời lao động từ các 

địa phƣơng khác trong cả nƣớc đã trở lại làm việc tập trung trong các nhà máy, xí 

nghiệp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua… do đó, nếu không có những biện 

pháp phòng dịch phù hợp, hiệu quả và quyết liệt thì khả năng lây nhiễm dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh là rất cao. 

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã chủ động nắm tình hình, kịp 

thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí 

thƣ, Thủ tƣớng chính phủ, các bộ, ngành Trung ƣơng và của tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và khó 

lƣờng, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, phối 

hợp chặt chẽ trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp để nắm chắc tình hình, tập 

trung tối đa cho công tác phòng ngừa và bình tĩnh xử lý chính xác, hiệu quả khi có 

dịch. 

2. Để tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra, Thƣờng trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, 
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chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục 

quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các văn bản 

chỉ đạo của Ban Bí thƣ, Thủ tƣớng chính phủ, các bộ, ngành Trung ƣơng và của 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt lƣu ý thƣờng xuyên theo dõi tình 

hình và cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo mới của cấp trên để triển khai thực 

hiện kịp thời. Đồng thời lƣu ý một số nội dung sau: 

2.1. Về mục tiêu: Tiếp tục quán triệt mục tiêu chính hiện nay đối với Bình 

Dƣơng phải ƣu tiên cao nhất đó là công tác phòng dịch, chủ động tập trung triển 

khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để kiểm soát tình hình, không để 

phát sinh dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Song song đó, chuẩn bị thật tốt các điều kiện 

để chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống khi phát hiện bệnh và không để lây 

lan trên địa bàn, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.    

2.2. Về quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo: Quán triệt thật sâu sắc tinh thần chỉ 

đạo của Thủ tƣớng Chính phủ là phải coi việc phòng, chống dịch nhƣ “chống 

giặc”, kiên quyết phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút nCoV gây ra kể cả phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế; đảm bảo an toàn 

tính mạng, sức khỏe ngƣời dân; phải chủ động, bình tĩnh và quyết liệt chỉ đạo công 

tác phòng, chống dịch theo phƣơng châm 4 tại chỗ; tăng cƣờng hơn nữa công tác 

tuyên truyền để mọi ngƣời dân biết và cùng tham gia phòng, chống dịch. 

2.3 Về căn cứ pháp lý trong chỉ đạo phòng chống dịch: Phải nghiên cứu, 

quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt 

Nam, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các văn 

bản chỉ đạo của Trung ƣơng, Thủ tƣớng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ƣơng và 

của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh. Trên cơ sở đó, các chỉ đạo của tỉnh 

và các cơ quan chức năng của tỉnh về công tác phòng, chống dịch phải kịp thời 

văn bản hóa theo đúng quy định. 

2.4. Về các nhiệm vụ cụ thể: Bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết 

liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

- Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tuc lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo 

các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phƣơng thực hiện các nội 

dung: 

+ Khẩn trƣơng thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đƣờng hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã do đồng 

chí Chủ tịch UBND làm Trƣởng ban theo tinh thần Chỉ thị 06/CT-TTg, ngày 

31/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ.  

+ UBND tỉnh khẩn trƣơng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các cấp, các ngành 

chức năng trong tỉnh để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ 

các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. 
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+ Tiếp tục có kế hoạch, phƣơng án, kịch bản phòng, chống dịch thật phù hợp, 

chi tiết hơn nữa đối với từng tình huống, diễn biến của dịch bệnh và từng nhóm 

đối tƣợng, phạm vi địa bàn cụ thể, nhất là đối với học sinh, sinh viên, công nhân 

lao động và lực lƣợng lao động, chuyên gia nƣớc ngoài làm việc tại Bình Dƣơng. 

+ Theo dõi chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh nghỉ học 

để phòng, chống dịch, cần phải có các phƣơng án, kế hoạch, kịch bản thật phù hợp 

với diễn biến chung của tình hình dịch bệnh và điều kiện cụ thể của địa phƣơng, 

hết sức lƣu ý tới yếu tố trông giữ con em của ngƣời lao động đang làm việc trong 

các doanh nghiệp. 

+ Tiếp tục theo dõi sát tình hình lực lƣợng chuyên gia là ngƣời Trung Quốc 

và các quốc gia, vùng lãnh thỗ có dịch quay trở lại làm việc tại Bình Dƣơng sau kỳ 

nghỉ Tết. Song song đó phải phối hợp chặt chẽ với Cục quản lý xuất, nhập cảnh, 

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan để nắm chắc 

danh sách ngƣời nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Sân bay Tân Sơn 

Nhất đến làm việc tại Bình Dƣơng, chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng thực 

hiện cách ly tập trung 14 ngày, quản lý chặt chẽ theo quy định; trƣờng hợp nghi 

ngờ phải thực hiện ngay xét nghiệm sàng lọc và điều trị kịp thời khi phát hiện 

bệnh nhân nhiễm bệnh trên tinh thần 4 tại chỗ. Chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục 

liên hệ, đề nghị chủ doanh nghiệp thông báo cho các chuyên gia, lao động là ngƣời 

Trung Quốc tạm thời chƣa quay lại làm việc tại Bình Dƣơng. 

+ Khẩn trƣơng phối hợp chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men y 

tế để sẵn sàng đƣa Bệnh viện dã chiến 100 giƣờng đặt tại Sƣ đoàn 7 vào sử dụng 

khi có yêu cầu. 

+ Yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các 

phƣơng tiện giao thông công cộng. Tăng cƣờng tiêu độc, khử trùng tại các địa 

điểm tập trung đông ngƣời, nhất là trƣờng học, chợ, siêu thị, bến xe, khu chung cƣ 

cao tầng. Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông ngƣời tham gia trừ các 

trƣờng hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch.  

+ Tăng cƣờng công tác kiểm tra trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

phòng, chống dịch. Thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi 

lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang, vật tƣ y tế 

phục vụ phòng chống dịch, đƣa tin thất thiệt về dịch bệnh. 

+ Chỉ đạo, tuyên truyền việc hạn chế tập trung đông ngƣời, nhất là tại các lễ 

hội; tạm dừng các lễ hội chƣa khai mạc và Chƣơng trình tiếp cộng đồng ngƣời 

Hoa đến chúc mừng lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên tiêu – Rằm Tháng Giêng 

tại Trung tâm Hành chính tỉnh, trƣờng hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thƣờng 

trực Tỉnh ủy và Thƣờng trực Ủy ban nhân dân tỉnh; riêng Lễ công bố thành lập 

thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An trƣớc mắt vẫn tiếp tục tiến hành các công 

tác chuẩn bị theo kế hoạch, Thƣờng trực Tỉnh ủy sẽ cho ý kiến cụ thể sau. Ban 
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Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chuẩn bị tổ chức Họp mặt Báo chí và Văn nghệ sĩ đầu  

Xuân Canh Tý năm 2020 theo Kế hoạch, nhƣng phải tính toán kỹ về địa điểm tổ 

chức và số lƣợng đại biểu tham gia phù hợp. 

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ tỉnh 

đến cơ sở tiếp tục tăng cƣờng công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, phát 

huy vai trò, trách nhiệm của mỗi ngƣời dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe của mình và cộng đồng. Tuyệt đối không để ngƣời dân thiếu thông tin và 

không biết các biện pháp tự phòng bệnh theo hƣớng dẫn của Bộ Y tế. 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt các chế độ thông tin báo 

cáo, đề xuất các biện pháp xử lý cho UBND tỉnh và Thƣờng trực Tỉnh ủy kịp thời 

chỉ đạo. 

- Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ trong công 

tác theo dõi nắm tình hình và thƣờng xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản chỉ 

đạo của Trung ƣơng, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh để kịp thời báo 

cáo, tham mƣu Thƣờng trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.  

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Thƣờng trực Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực 

hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy xin 

thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khẩn trƣơng thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

- Các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng UBND tỉnh, 

- Ban Thƣờng vụ Tỉnh Đoàn, 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lƣu VPTU, Tầm (pdf+g) 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Bùi Minh Thạnh 
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