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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở trong buổi kiểm tra, làm việc với  

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh 

                   

 Ngày 03/8/2021 đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Sở và lãnh 

đạo phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bình đẳng giới đã đến kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid - 19 tại cơ sở Cai nghiện ma túy. Sau khi nghe đồng 

chí Giám đốc sơ sở Cai nghiện ma túy báo cáo tình hình triển khai, thực hiện 

công tác phòng, chống Covid -19 tại cơ sở Cai nghiện ma túy. Đồng chí Nguyễn 

Văn Giang, Phó Giám đốc sở có ý kiến kết luận như sau: 

           Trong thời gian vừa qua, Cơ sở Cai nghiện ma túy đã chủ động tích cực 

triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện các nội 

dung của công tác phòng, chống Covid -19 tại Cơ sở; đã tổ phân công ca trực 

trực hợp lý, động viên cán bộ, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

Tuy nhiên để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đề nghị Cơ sở quán triệt 

và thực hiện tốt các nội dung dung cụ thể sau: 

 1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Ban Giám đốc Cơ 

sở trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là công tác phòng 

chống dịch Covid – 19 đảm bảo an toàn tuyệt đối nhằm duy trì hoạt động bình 

thường  của Cơ sở. Quản lý chặt chẽ cán bộ, viên chức, người lao động, yêu cầu 

không đi ra khỏi tỉnh, không đi đến nơi có dịch, khi nhận ca phải khai báo y tế 

và xét nghiệm; tổ chức hợp lý nơi ăn, ở, lao động sản xuất cho học viên  đảm 

bảo công tác phòng chống dịch Covid – 19.  

2. Thực hiện tốt biện pháp 5K theo khuyết cáo của Bộ Y tế, đo thân nhiệt, 

khử khuẩn người, xe ra vào, kiểm soát chặt trẽ nguồn lương thực, thực phẩm 

hàng ngày trước khi đưa vào bếp ăn. 

3. Tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận học viên mới, trừ trường hợp khẩn cấp 

và có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về an toàn phòng, chống dịch; 

tạm dừng việc thăm thân đối với học viên. 

4. Chủ động hoàn thiện hạ tầng thông tin (mạng internet, đường dây điện 

thoại…) tại khu C. Thường xuyên thực hiện tốt việc bảo dưỡng cơ sở vật chất, 

công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh sân bãi, phát cỏ khu vực xung quanh nhà ở 

đảm bảo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.  
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5. Khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các điều kiện cần 

thiết khác để phục vụ cách ly tại Cơ sở khi có tình huống đột xuất về dịch bệnh 

xảy ra. Báo cáo công tác chuẩn bị về Sở trước ngày 10 tháng 8 năm 2021. 

6. Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan của Sở, tham mưu cho 

lãnh đạo Sở về việc cấp kinh phí xét nghiệm RT – PCR đối với cán bộ, viên 

chức, người lao động trong công tác phòng dịch; tiếp tục tham mưu cho Sở trình 

UBND tỉnh về việc cấp xe chuyên dụng  nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của đơn 

vị; Khẩn trương hoàn thiện Đề án đề nghị bổ xung số lượng người làm việc cần 

thiết khi đưa khu C vào hoạt động.  

7. Đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tham 

mưu cho Giám đốc Sở báo cáo UBND tỉnh đề xuất phương án cụ thể việc đầu tư 

làm mới đường dân sinh đối với các hộ dân phía sau khu B  (hiện đang đi qua 

khu A và khu B) gây mất an ninh, trật tự trong việc quản lý học viên. 

 Trên đây là thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Giám đốc Sở tại 

buổi làm việc với cơ sở Cai nghiện ma túy. Đề nghị Cơ sở Cai nghiện ma túy, 

các phòng chuyên môn có liên quan phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện.  

Giao phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bình đẳng giới đôn đốc, kiểm tra 

tiến độ thực hiện và báo cáo lãnh đạo Sở./. 

Nơi nhận:    
- Lãnh đạo Sở; 

- C, PC VP; 

- Phòng: PCTNXH-BĐG;  KH-TC; 

- Cơ sở CNMT; 

 - Lưu: VT. . 

                                                                                        

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Chí Định 
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