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THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 

Phòng chống Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 22 tháng 7 năm 2021  
 
 

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid -

19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid -19 
có ý kiến kết luận như sau: 

1. Yêu cầu các Sở ngành, cơ quan, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương; 

thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và các 
văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19. 

Kiểm soát chặt người đến từ vùng dịch, không để sót lọt đối tượng. Thường xuyên 
kiểm tra, giám sát, tuần tra việc chấp hành quy định giãn cách; nhất là trong khu 

vực phong tỏa. 

2. Sở Y tế, các địa phương chỉ đạo cán bộ y tế khi lấy mẫu để test phải thao 

tác an toàn, tránh bị lây nhiễm từ đối tượng lấy mẫu và không để lây nhiễm từ đối 
tượng này sang đối tượng khác; có giải pháp  hỗ trợ test nhanh cho công nhân 

trong Khu công nghiệp An Nghiệp, nhất là khi doanh nghiệp chuẩn bị thực hiện “3 
tại chỗ”; nghiên cứu, thành lập 2 – 3 điểm test nhanh theo yêu cầu, đảm  bảo an 

toàn, tránh lây nhiễm chéo. 

3. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất 
việc quản lý vận tải hàng hóa thiết yếu; trong đó: 

- Thực hiện 4 luồng xanh quốc gia đi qua địa bàn tỉnh, gồm: Quốc lộ 1, 
Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp, Quốc lộ Nam Sông Hậu, Quốc lộ 60.  

- Có biện pháp giám sát việc tuân thủ đối với xe vận tải hàng hóa liên t ỉnh ; 
bảo đảm tuân thủ đúng lịch trình đã đăng ký. 

- Đối với các xe vận tải hàng hóa di chuyển nội tỉnh, phải đăng ký t rước lịch 
trình di chuyển (điểm đi – điểm đến và thời gian cụ thể), có gắn thiết bị định vị 

trên xe để giám sát.  

- Tài xế xe đường dài phải bố trí ở riêng (01 người) và không được lái xe 

nội tỉnh lấy hàng.  

- Kiên quyết đình chỉ hoạt động doanh nghiệp vận  tải nào thực hiện không 

nghiêm. 

4. Sở Công Thương tiếp tục đảm bảo nguồn cung và p hân p hối hàng hóa 

thiết yếu, nhất là các khu vực bị phong tỏa. 

5. Các địa phương cần khẩn trương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc 
để phòng chống dịch; trong đó lưu ý: 
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- Huy động thêm lực lượng và đảm bảo cơ sở vật chất cho các chốt kiểm 

soát, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Chỉ đạo lực lượng làm việc tại các chốt 
kiểm soát tuân thủ các biện pháp, thao tác phòng dịch an toàn, tránh lây nhiễm 

bệnh khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt lưu ý, cảnh giác với nguồn lây từ tài xế 
đường dài. Tăng cường tuần tra khu vực giáp ranh.  

- Phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp giám sát, hỗ trợ việc đưa, đón 
công nhân trong Khu công nghiệp An Nghiệp về nhà theo phương châm “một 

cung đường hai điểm đến”. 

- Phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm 
vụ phòng chống dịch, nhân rộng các mô hình “đưa chợ ra phố” để tránh tập trung 

đông người, mô hình bữa cơm nghĩa tình, tham gia phục vụ bữa ăn cho lực lượng 
các chốt,… 

- Trường hợp test nhanh lần thứ 2 mà cho kết quả dương tính thì t iến hành 
điều tra dịch tễ ngay và thông báo cho các đơn vị có liên quan, không chờ kết quả 

xét nghiệm PCR. Trường hợp dương tính được phát hiện ở địa bàn nào thì địa 
phương đó chủ động điều tra truy vết và thông báo cho các địa p hương có liên 

quan. 

- Việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu về các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, bách 

hóa là cần thiết nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng của Nhân dân trong thời gian giãn 
cách. Tuy nhiên, các địa phương cần lưu ý có biện pháp quản lý, giám sát chặt tài 

xế và quá trình lên, xuống hàng; bảo đảm thực hiện các biện p háp an toàn dịch 
bệnh. 

- Chủ động rà soát, nắm tình hình trong nông dân, kết nối với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương để hỗ trợ tiêu thụ. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan biết, thực hiện. 

                             

Nơi nhận:                                                                                      
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- CT, các PCT; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo PC Covid-19; 
- UBND các huyện, thị xã, TP; 
- CVP, các PCVP; 
- Lưu: TH, KT, VX, VT.                                   

CCHHÁÁNN HH  VVĂĂNN  PPHHÒÒNN GG  

  

  

  

  

  

  

TTôônn  QQuuaanngg  HHooàànngg  

  

  

  

  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-22T16:14:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Quang<tquang@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-22T19:32:47+0700


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-22T19:48:32+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-22T19:48:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-22T19:52:02+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-22T19:55:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




