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THÔNG BÁO 

Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 

------- 

Ngày 04/8/2020, Ban Thường vụ Thành ủy họp về công tác triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 30/CT-TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Cùng dự có 

lãnh đạo các ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng Hải Phòng, Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Cựu Chiến binh 

thành phố, Thành Đoàn Hải Phòng. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Ban 

Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận như sau: 

1. Giao UBND thành phố chỉ đạo: 

- Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng Hải Phòng phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, Cảng vụ Hàng hải 

Hải Phòng, Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Cát Bi kiểm soát chặt chẽ 

các trường hợp nhập cảnh và đưa đi cách ly tập trung, theo dõi, giám sát sức khỏe 

y tế theo quy định. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, lập 

danh sách cán bộ chiến sĩ sẵn sàng tham gia các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào 

thành phố khi được yêu cầu. 

- Ngành Y tế chỉ đạo kiểm soát sức khỏe y tế toàn dân, rà soát, kịp thời phát 

hiện các trường hợp có biểu hiện dịch tễ liên quan đến bệnh dịch Covid-19 chủ 

động làm xét nghiệm; tổ chức phân luồng, phân tuyến điều trị hợp lý ngay từ khâu 

đón tiếp người bệnh, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn 

tuyệt đối cho bác sĩ, nhân viên y tế, người cao tuổi, người có bệnh lý nền ... 

- Khẩn trương mua sắm các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất… theo 

danh mục đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt. Việc mua sắm phải 

bảo đảm đúng quy định. Đồng thời xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm trễ  

trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. 

- Tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã 



hội nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

theo quy định. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với những người không đeo khẩu trang tại 

nơi công cộng. 

- Tạm dừng hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố. 

2. Đồng ý hỗ trợ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, địa phương kết 

nghĩa với thành phố Hải Phòng, mỗi địa phương 5 tỷ đồng và 200.000 khẩu trang 

y tế; kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng của thành phố. 

- Cử Đoàn bác sĩ, điều dưỡng thành phố Hải Phòng hỗ trợ thành phố Đà 

Nẵng dồn lực dập dịch, không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.  

Giao UBND thành phố tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo thành phố để kịp 

thời động viên, biểu dương Đoàn trước khi lên đường. 

3. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo, 

định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của 

người dân, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tự phòng, chống dịch bệnh, thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh: thường xuyên đeo khẩu 

trang, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; không tụ tập quá 30 người tại 

nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối 

thiểu 1m khi tiếp xúc; tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch của thành phố 

và các địa phương trong cả nước. 

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tập trung dành thời gian 

đi cơ sở để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn được phân công./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 

- UBND thành phố, 

- Các thành phần dự họp, 

- Các quận ủy, huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Thành uỷ. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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