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Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 439-TB/TU ngày 

26/02/2022 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-
19.  

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đúng tinh thần chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy "thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19"; khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn không 
để gia tăng F0 trong thời gian sớm nhất, tiến tới kéo giảm số ca nhiễm, điều trị tốt nhất 
cho các ca F0 chuyển nặng, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, duy trì  

tỉnh vùng xanh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, 
cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực 

hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thường trực 

Tỉnh ủy tại Văn bản số 439-TB/TU ngày 26/02/2022 về việc tăng cường các biện 
pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (có văn bản gửi kèm theo). 

2. Sở Y tế 

- Có hướng dẫn cụ thể về công tác xét nghiệm bảo đảm rõ đối tượng thực hiện 

xét nghiệm PCR, xét nghiệm nhanh, tránh xét nghiệm tràn lan, lãng phí, không hiệu 
quả, gây quá tải cho các cơ sở xét nghiệm. Hoàn thành trước ngày 03/3/2022. 

- Rà soát, củng cố nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế… đảm bảo phục vụ 
tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch; nghiên cứu thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý 
các tình huống phát sinh, có phương án trợ giúp tuyến dưới; kiểm tra củng cố năng lực 

cho Bệnh viện phổi và các cơ sở điều trị F0 tập trung, đảm bảo đủ điều kiện thu dung, 
điều trị bệnh nhân với số lượng cao nhất có thể; giám sát chặt chẽ hoạt động khám chữa 

bệnh của các cơ sở y tế (công lập và ngoài công lập), các cơ sở kinh doanh thuốc tân 
dược, không để thiếu thuốc, khan hiếm kist test; quản lý chặt chẽ giá, chất lượng thuốc, 

test xét nghiệm, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo đủ vắc xin 
tiêm phòng cho người dân. 

- Thống nhất nội dung, phương pháp, mốc thời gian về tổng hợp số liệu phòng, 
chống dịch, nhất là số liệu về số ca nhiễm dịch, tiêm vắc xin với các cơ quan, đơn vị, 

Kính gửi: 
 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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các huyện, thành phố đảm bảo chặt chẽ, chính xác, kịp thời; là cơ quan đầu mối công 

bố, báo cáo số ca F0, kết quả tiêm phòng vắc xin, phòng chống dịch của tỉnh…  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo tham mưu, triển khai phương án học tập đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học 
và an toàn phòng, chống dịch COVID-19; có biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng 

dạy và học trực tuyến, hạn chế thấp nhất những khó khăn, bất cập trong quá trình thực 
hiện của giáo viên, học sinh và phụ huynh; căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh có 

biện pháp, giải pháp sớm đưa học sinh trở lại trường học đảm bảo an toàn, phù hợp, 
chất lượng. 

4. Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng, chống 
dịch của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các nhà máy, cơ sở kinh doanh, sản 

xuất; có phương án quản lý, hỗ trợ người lao động dương tính với COVID-19 thực hiện 
cách ly tại nhà; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất thực hiện 03 tại 

chỗ… đảm bảo an toàn phòng, chống dịch và duy trì phát triển sản xuất. 

5. Công an tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19. 

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Khẩn trương triển khai, thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; chỉ đạo các xã cân đối lực lượng cán bộ, công 
chức xã, lực lượng Dân quân, Công an xã hỗ trợ Trạm y tế, tổ Covid cộng đồng hướng 

dẫn xét nghiệm, khai báo y tế, cách ly, phong tỏa…  

7. Người đứng đầu các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Trung ương của tỉnh và chỉ đạo của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này; tăng cường kiểm tra, giám sát công 

tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao phụ trách, kịp 
thời nhắc nhở, đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý những nơi còn chủ quan, lơ là, thực hiện 

chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; quyết tâm ngăn chặn 
không để gia tăng F0 trong thời gian sớm nhất, tiến tới kéo giảm thấp nhất số ca 

nhiễm bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. Báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 
- Thường trực Tỉnh ủy;           (báo cáo) 
- Thường trực HĐND tỉnh;       
- Chủ tịch UBND tỉnh;          
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (Ntg). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hoàng Việt Phương 
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