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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh,  

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp 

 nghe báo cáo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg  

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
____________ 

 

Ngày 9 tháng 4 năm 2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn 

Dƣơng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trƣởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ. Tham dự 

cuộc họp có đồng chí Lƣơng Văn Cầu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trƣởng 

Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phƣơng, đơn vị thành viên 

Ban chỉ đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Y tế, Tài chính, Văn phòng 

UBND tỉnh, Gia Lộc, Bình Giang, Kinh Môn, Kim Thành, Chí Linh, Thành phố 

Hải Dƣơng. 

Sau khi nghe Lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Y tế, Tài chính báo cáo 

về kết quả rà soát các chốt và phƣơng án triển khai giai đoạn tới, phƣơng án tài 

chính và điều kiện khác để đảm bảo thực hiện phòng chống dịch và ý kiến phát 

biểu của các đại biểu dự họp,  đồng chí Nguyễn Dƣơng Thái, Chủ tịch UBND 

tỉnh, Trƣởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh kết luận, chỉ đạo 

nhƣ sau: 

1. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ƣơng và của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh trong thời gian vừa qua về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó: 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức tuyên truyền nhất là 

tuyên truyền kết quả công tác của các lực lƣợng làm nhiệm vụ tại các Chốt để 

nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, động viên các lực lƣợng làm nhiệm 

vụ phòng, chống dịch và giao hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền vận động 

ngƣời dân hạn chế đi lại; không thay đổi việc lƣu trú giữa các địa phƣơng trong 

nội bộ tỉnh; không di chuyển tới các tỉnh, thành phố có dịch. 

- Đi đôi với việc tuyên truyền, vận động ngƣời dân cần tăng cƣờng công 

tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các đơn vị đƣợc phân công trong Phƣơng án 661B về lập chốt 

kiểm soát, cử đủ nhân lực tham gia các Chốt (theo đề nghị của ngành Công 
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an), bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ cố định để chống lây nhiễm nếu dịch 

bùng phát. 

2. Nhất trí với đề nghị của Công an tỉnh về việc rà soát số lƣợng, vị trí các 

Chốt (như báo cáo). Tiếp tục giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 

các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn 

trƣơng tiếp tục rà soát, đánh giá hoạt động của các Chốt để giảm bớt các Chốt 

chƣa cần thiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế theo hƣớng: 

- Lực lƣợng liên ngành tỉnh tiếp tục duy trì 29 Chốt A thƣờng trực 24/24h, 

đồng thời tăng cƣờng lực lƣợng, bổ sung trang thiết bị, vật tƣ để đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ đƣợc tốt hơn. 

- Rà soát các Chốt ở cấp huyện, cấp xã (Chốt B,C) trong đó ƣu tiên các 

Chốt có tiếp giáp với các tỉnh khác và có sự kết nối với các tuyến Quốc lộ liên 

thông giữa các tỉnh; lƣu ý bố trí các chốt liên huyện, liên xã cho hợp lý. 

(Xong trước 16 giờ ngày 10/4/2020) 

3. Sở Y tế bố trí bổ sung trang thiết bị, phƣơng tiện (máy đo thân nhiệt, 

nước sát khuẩn, khẩu trang…) cho các Chốt A, B để đảm bảo thực hiện nhiệm 

vụ; thƣờng xuyên kiểm tra, hƣớng dẫn chỉ đạo lực lƣợng y tế, đặc biệt là lực 

lƣợng y tế cấp huyện thực hiện tốt nhiệm vụ đƣợc giao theo Kế hoạch. Tham 

mƣu về chuyên môn làm cơ sở để Công an tỉnh sắp xếp bố trí các chốt cho phù 

hợp, hiệu quả. 

4. Sở Tài chính khẩn trƣơng tham mƣu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí 

cho các lực lƣợng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh theo 

hƣớng dẫn của Trung ƣơng và tình hình thực tế tại địa phƣơng theo từng thời kỳ; 

thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các đơn vị có liên quan để mua 

sắm trang thiết bị, vật tƣ y tế phòng, chống dịch. 

5. Sở Giao thông Vận tải: 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí và lực lƣợng Cảnh sát Giao thông 

Công an tỉnh tuyên truyền, hạn chế thấp nhất các phƣơng tiện giao thông từ tỉnh 

ngoài vào; phân luồng từ xa tuyến đƣờng Tỉnh lộ 389 đi qua Phà Mây, trên cả 2 

đầu TX. Kinh Môn và huyện Kim Thành.  

- Phân công lực lƣợng, phối hợp với Công an huyện Kim Thành và thị xã 

Kinh Môn điều phối việc giãn cách ngƣời dân, phƣơng tiện trên 2 đầu đƣờng 

dẫn (Kinh Môn và Kim Thành) đảm bảo cự ly giãn cách theo quy định. 

6. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Thông báo đến các doanh 

nghiệp hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp Lai Vu (đặc biệt là doanh nghiệp 

Tinh Lợi) phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

- Yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng tối đa phƣơng tiện vận tải hiện có 

đƣa đón công nhân đi làm, hạn chế đến mức thấp nhất công nhân sử dụng 

phƣơng tiện cá nhân, góp phần làm giảm mật độ giao thông trên đƣờng. 
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- Nghiên cứu, điều chỉnh giờ làm việc của các dây chuyền sản xuất theo 

hƣớng giãn cách giờ làm việc đầu giờ sáng và giờ tan ca cuối giờ chiều để giảm 

mật độ công dân đi lại trên tuyến đƣờng quá đông cùng một thời điểm.  

- Yêu cầu công nhân khi tham gia giao thông trên tuyến đƣờng này mặc 

trang phục do doanh nghiệp cấp phát để lực lƣợng phòng chống dịch các chốt dễ 

nhận diện, không kiểm tra thân nhiệt để tránh ùn tắc. 

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trƣởng 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp ngày 9/4/2020, 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                             
- Thƣờng trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phòng KGVX: Phƣợng; 

- Lƣu: VT, NC.              

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Khuyến 
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