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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai Văn bản chỉ đạo của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 27-CV/BCĐ ngày 04/11/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh và Công văn số 28-CV/BCĐ ngày 06/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid19 tại bản, tiểu khu, tổ dân phố, Chủ tịch UBND tỉnh giao:
1. Sở Y tế
- Tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện theo Điểm 1, Mục II, Quyết
định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; chủ động phương án đảm
bảo công tác y tế đối với từng tình huống có số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh; tham
mưu văn bản chỉ đạo tăng cường giám sát, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh, xét nghiệm đối với các trường hợp về từ các địa phương, khu vực có
dịch Covid-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ các địa phương có số ca mắc Covid19 cao theo Công văn số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế.
- Tiếp tục cập nhật, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn các
huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả công tác điều trị cho
bệnh nhân F0; các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tránh lây nhiễm chéo
trong các khu điều trị bệnh nhân F0.
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch xét nghiệm theo tuần, tổ chức xét nghiệm
cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày
12/10/2021 của Bộ Y tế. Nâng cao năng lực xét nghiệm, tổ chức mua sắm sinh
phẩm, trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ cho việc xét nghiệm; xem xét đưa một
số bệnh viện có khả năng thực hiện xét nghiệm (nếu đảm bảo đủ điều kiện hoạt
động) để thực hiện xét nghiệm, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế
hoạch mua sắm sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế năm 2022.
- Thực hiện việc phân bổ vắc xin cho các huyện, thành phố theo kế hoạch, ưu
tiên cho Phù Yên, Thành phố, Vân Hồ, Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La; đẩy
nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả.
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Tiếp tục xem xét, ưu tiên các địa bàn dọc Quốc lộ 6 (Mai Sơn, Yên Châu…) khi số
lượng vắc xin về nhiều hơn. Các cơ sở y tế sử dụng ứng dụng nền tảng Sổ sức khỏe
điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin
phòng Covid-19 cho trẻ em và và tiêm nhắc lại liều theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan
nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ
Covid cộng đồng. Trình kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh xem
xét, quyết định.
3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố trong tỉnh và các tỉnh bạn để
nắm chắc số công dân sẽ về tỉnh, không trở về tỉnh và đề xuất giải pháp hỗ trợ
phù hợp với người lao động của tỉnh; rà soát, bổ sung và kịp thời hỗ trợ cho các
đối tượng cần hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời,
đúng quy định.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đề nghị thành
lập Tiểu ban truyền thông phòng, chống dịch trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (lưu ý: Trưởng Tiểu ban là Giám đốc Sở Thông
tin và Truyền thông); báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trước
ngày 10/11/2021.
5. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
- Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 (Y
tế, Công an, Quân đội, lực lượng dân quân tự vệ, tổ covid cộng đồng… ) để
thành lập các tổ truy vết chuyên nghiệp, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của
lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong thực hiện việc truy vết các trường
hợp F0, F1, F2 và những người từ vùng dịch về địa phương…đạt hiệu quả.
- Chấn chỉnh việc quản lý trong các khu cách ly tập trung. Rà soát, hoàn
thiện hệ thống các văn bản về nội quy, quy chế hoạt động và thành lập tổ quản
lý tại các khu cách ly.
- Yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý khai báo y tế tại các cơ sở kinh
doanh, dịch vụ, các cơ sở lưu trú để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, cách
ly, dập dịch khi có tình huống dịch sảy ra; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm quy định phòng chống dịch…
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán
bộ, đảng viên, người dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
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dịch; nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích tập thể, cá nhân phát giác các trường
hợp không thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch, các trường đi
từ nơi có dịch về nhưng không khai báo y tế hoặc để lây lan ra cộng đồng.
- Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm quy
định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố khẩn trương
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ, CVCK);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Thị Hồng Anh

