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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh- Chỉ huy trưởng  

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác  

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  

 

Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Thủ trưởng các đơn vị: Sở Y tế, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp 

huyện). Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, địa phương; ý kiến thảo luận của các 

đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, 

UBND cấp huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung 

ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 (Nghị quyết số 128) và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 

12/10/2021 (Quyết định số 4800) của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19. Tập trung thực hiện ngay một số biện pháp sau: 

1. Tập trung xử lý triệt để các ổ dịch, đặc biệt là tại thành phố Phủ Lý, huyện 

Thanh Liêm. UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các 

đơn vị liên quan phân tích dữ liệu về các ca bệnh, đánh giá kỹ nguy cơ lây nhiễm, 

đề xuất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. UBND thành phố Phủ 

Lý đề xuất cụ thể việc dừng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn. Dừng hoạt 

động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid 19 tại các tuyến giao 

thông trên địa bàn tỉnh từ 00 giờ ngày 15/10/2021.  

2. Quản lý chặt chẽ các trường hợp F1, không để xảy ra lây nhiễm chéo 

- UBND cấp huyện đánh giá, rà soát các khâu trong quản lý F1 (tại khu cách 

ly tập trung; cách ly tại nhà/nơi lưu trú; hoàn thành cách ly tập trung về theo dõi 

sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú), người về từ vùng dịch, người nhập cảnh hoàn thành 

cách ly tập trung về theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú; chỉ đạo các lực lượng, Tổ 

Covid cộng đồng tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ việc thực hiện cách ly của 

các trường hợp F1, không để xảy ra lây nhiễm chéo. 

- Sở Y tế chỉ đạo thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp RT-PCR đối với các trường hợp F1 vào ngày thứ 7 sau khi hoàn thành thời 

gian cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn, 

hiệu quả, đúng quy định; tiếp tục hướng dẫn, cung cấp tài liệu, đôn đốc thực hiện 

"Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho đối 

tượng F1" ban hành kèm công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế.  

- Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, tăng cường 

hiệu quả quản lý tại khu cách ly tập trung thông qua hệ thống camera giám sát. 

3. Quyết liệt thực hiện chiến dịch tiêm phòng Covid-19 vì đây là giải pháp 

căn cơ để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 



- Sở Y tế, UBND cấp huyện rà soát kỹ danh sách người tiêm vắc xin ở từng 

tổ dân phố, thôn, xóm, doanh nghiệp để tránh trùng lặp; có các giải pháp tổ chức 

tiêm phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn linh hoạt, hiệu quả; tập trung tiêm 

sớm, tiêm đủ 02 mũi vắc xin cho tất cả các đối tượng nguy cơ cao như: Người lao 

động trong khu công nghiệp, chủ nhà trọ, cấp dưỡng, lái xe, bảo vệ, người bán 

hàng, người giao hàng, giáo viên...; tiếp tục rà soát, tiêm vắc xin Pfizer cho người 

già, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông, báo chí 

tăng cường tuyên truyền lợi ích, hiệu quả của tiêm phòng Covid-19; xây dựng các 

phóng sự, phỏng vấn thực tế các trường hợp đã mắc Covid-19 để thấy rõ hơn tác 

dụng bảo vệ sức khỏe của người đã tiêm phòng Covid-19. 

4. Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện "03 tại chỗ" nếu tình hình dịch 

bệnh còn diễn biến phức tạp. UBND cấp huyện, Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tăng cường kiểm tra, đôn đốc đánh giá nguy cơ lây nhiễm đối với các địa bàn, đối 

tượng cụ thể, nhất là tại các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, 

quán ăn để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế; yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng PC-COVID. 

5. Ngành y tế tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nhân lực, nhất là nhân 

lực xét nghiệm, điều trị, dự phòng để sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được tài 

trợ, bổ sung; phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí hiệu quả trang thiết bị cần 

thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân; thực hiện mua sắm trang 

thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, không để 

xảy ra sai phạm, tiêu cực, ưu tiên lựa chọn các thiết bị dùng được với nhiều loại 

sinh phẩm, xét nghiệm được nhiều loại bệnh và chọn các sản phẩm bảo đảm chất 

lượng, tiêu chuẩn mà giá thành cạnh tranh, hợp lý hơn. 

Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết số 128 và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước ngày 17/10/2021. 

6. Quan tâm, động viên kịp thời lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; 

khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc và hỗ trợ, động viên những trường 

hợp khó khăn, những đơn vị trực phòng, chống dịch 24/24. 

7. Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường nắm bắt, quản lý 

thông tin trên mạng internet, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tuyên truyền 

sai sự thật về dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, 

thực hiện./. 

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

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Các thành viên TTCHPC Covid-19 tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, KGVX, TH, các CV; 

- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX(Thanh).                             

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Đỗ Hoàng Hải 
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