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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực  

UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy tỉnh tại  

cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

Ngày 04/11/2021, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy tỉnh chủ trì cuộc họp giao 

ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có 

các đồng chí là thành viên Trung tâm Chỉ huy tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh; 04 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh và 02 Chốt Kiểm soát Covid-19 

của huyện Than Uyên. 

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, 

đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực 

rất lớn của các lực lượng tuyến đầu; các cán bộ tham gia Đoàn công tác hỗ trợ 

Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch đã hoàn xuất sắc nhiệm vụ trở về địa 

phương; các y bác sỹ đang điều trị bệnh nhân Covid-19; các cơ sở cách ly tập 

trung; các Chốt kiểm soát dịch Covid-19, các thành viên Trung tâm Chỉ huy các 

cấp đã thực hiện tốt vai trò, chức năng trong thời gian chuyển trạng thái phòng, 

chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 

có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn, số ca mắc mới gia tăng tại nhiều địa 

phương trên cả nước. Một số tỉnh như: Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ,…đã liên 

tục ghi nhận các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, nhiều trường hợp chưa 

rõ nguồn lây. Trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây đã ghi nhận 15 ca mắc Covid-

19 từ các tỉnh phía Nam trở về trong khu cách ly tập trung. Số người đến, về từ 

vùng dịch, người lao động trở về từ các địa phương sau khi hết giãn cách xã hội 

là khá lớn; một số trường hợp công dân khai báo y tế không trung thực, trốn 

cách ly,...tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng là rất cao nếu chúng ta 

không có biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả. Trong thời gian tới 

đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, thành 

viên Trung tâm Chỉ huy thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, 

đặc biệt là thực hiện đánh giá, xác định cấp độ dịch và thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, Quyết định 4800 

của Bộ Y tế và Công văn số 3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19.  



2. Tăng cường quản lý, giám sát người đến/về từ các địa phương, khu vực 

có dịch Covid-19 vừa hết giãn cách tại các tỉnh phía Nam, tại các tỉnh, thành phố 

có số mắc cao và đang xuất hiện những ổ dịch lớn như: Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ...; phát 

huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, Tổ Covid cộng đồng trong giám sát, theo 

dõi y tế.  

3. Tăng cường quản lý, giám sát các đối tượng về từ vùng dịch và khu vực 

có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như chợ, bến xe, siêu thị…; lái xe, 

người giao hàng hóa…; thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ, xét 

nghiệm cho người nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ. Kịp thời khoanh 

vùng, xử lý triệt để ổ dịch không để dịch lan rộng. 

  4. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân, rà soát lại đối tượng tiêm và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng Covid-19, đảm bảo hoàn thành 100% người trên 18 tuổi thuộc đối tượng 

được tiêm đầy đủ (trừ đối tượng chống chỉ định tiêm); chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh về tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương. 

5. Sở Y tế đảm bảo kế hoạch thu dung, chăm sóc, điều trị người mắc 

Covid-19 (F0), đáp ứng về giường ICU (giường hồi sức cấp cứu), có phương án 

tổ chức chăm sóc F0 tại cộng đồng, tổ chức quản lý F0 tại nhà. Các cơ sở khám 

chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên có hệ thống ôxy hóa lỏng, khí nén; các trạm y 

tế đảm bảo cung cấp ôxy y tế. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, 

cách ly y tế và điều trị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức điều tra, theo dõi chặt chẽ 

người tiếp xúc với nguồn lây nhiễm để áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp 

cho từng nhóm đối tượng. 

- Chỉ đạo tổ chức các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng phương án vừa điều 

trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị Covid-19; tổ chức phân luồng, sàng lọc 

các trường hợp nghi nhiễm đến các cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, 

quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo tại cơ sở khám chữa bệnh. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, 

thành phố rà soát toàn bộ các quy trình phục vụ trong khu cách ly tập trung như: 

Quy trình tổ chức cách ly, quy trình lấy mẫu xét nghiệm, quy trình phục vụ ăn 

uống, sinh hoạt,...khắc phục ngay việc thiếu sót trong thực hiện các quy trình 

(nếu có) không để xảy ra lây chéo trong khu cách ly. Sẵn sàng các điều kiện để 

kích hoạt Bệnh viện dã chiến và mở mới các khu cách ly tập trung khi cần thiết. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai thực hiện sử dụng 03 

ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: PC-Covid, VN-eID, Sổ 

sức khỏe điện tử theo chỉ đạo của Trung ương. Các cơ quan báo chí chủ động, 

kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19; 

tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự giác, 

tích cực của người dân trong phòng, chống dịch; hướng dẫn các biện pháp thích 



ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nâng cao nhận thức 

của người dân trong tình hình mới.  

8. Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích 

ứng an toàn, linh hoạt; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

9. Chính quyền địa phương thực hiện giám sát, theo dõi chặt chẽ đối với 

các trường hợp công dân sau khi đã hoàn thành điều trị, cách ly tập trung trở về 

địa phương thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú, đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch theo đúng quy định. Vận động, động viên các tầng lớp nhân 

dân chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống 

dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng an toàn, hiệu quả. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các 

sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;           (để b/c) 

- Thành viên BCĐ Covid19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Tuyến 
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