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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 30-CV/BCĐ ngày 21/11/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao:
1. Sở Y tế
- Xây dựng kế hoạch xét nghiệm theo ngày, tuần phù hợp điều kiện thực
tiễn tại địa phương; trong đó tập trung thực hiện tại các địa bàn có nguy cơ cao,
xét nghiệm tầm soát tại các nơi tập trung đông người như: nhà máy, nhà hàng,
khách sạn, siêu thị, chợ, trường học, bệnh viện, ngân hàng… và các đối tượng có
biểu hiện nghi mắc.
- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, điều phối vắc xin phòng Covid-19 đảm
bảo khoa học, kịp thời, hiệu quả; kiên quyết thu hồi đối với các địa phương
không kịp thời sử dụng theo cam kết để điều phối cho địa phương có nhu cầu.
- Tham mưu xây dựng, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch đáp ứng với
4 cấp độ dịch bệnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính
phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; trên cơ sở
đó đề xuất việc mua sắm, điều chuyển trang thiết bị, vật tư y tế bảo đảm theo
đúng quy định, phù hợp, hiệu quả.
2. Sở Tài chính
- Phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh khẩn trương
nghiên cứu, xây dựng, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời hoạt động các
tổ Covid-19 cộng đồng.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch bố trí nguồn kinh phí thực hiện phòng,
chống dịch Covid-19 năm 2022 trong dự toán ngân sách năm 2022 đảm bảo đúng
quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn tỉnh. Kịp thời bố trí kinh
phí chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng tuyến đầu chống dịch theo quy định.
3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố bố
trí, đưa lao động đi làm việc trở lại tại các khu công nghiệp; phối hợp chặt chẽ
với các huyện, thành phố nắm bắt số lao động trở về địa phương, nhất là dịp tết
Dương lịch, tết Nguyên đán 2022 để kịp thời phân loại, áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch hiệu quả.
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4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo Công văn số 73/VHCSNSVH ngày 04/02/2021 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; tuyên truyền,
vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh nơi cư trú, nhất là việc thực
hiện quy ước, hương ước của bản, tiểu khu, tổ dân phố trong công tác phòng,
chống Covid-19; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định
5K trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
5. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
- Tiếp tục nâng cao năng lực, huy động sự tham gia vào cuộc của lực
lượng công an trong công tác điều tra, truy vết; tăng cường các biện pháp giám
sát dịch bệnh; kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly, truy vết, xét nghiệm
đúng quy định, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu
quả, đúng quy định, tiêm đến đâu an toàn đến đó.
- Các huyện thành phố rà soát chính xác danh sách tổ Covid-19 cộng đồng
để làm cơ sở cân đối nguồn lực.
- Tiếp tục duy trì công tác an sinh xã hội, quan tâm thực hiện kịp thời hiệu
quả chế độ, chính sách, nhất là đối với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng
chống dịch; triển khai các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ
với các diễn biến dịch bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu
cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm, phân bổ kinh phí, vật
tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, các vi phạm về
phòng, chống dịch bệnh.
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.
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