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BÁO CÁO 

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

(tính đến ngày 12/10/2021) 

 

Kính gửi: Bộ Y tế 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập 

trung triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời ngăn chặn dịch bệnh 

xâm nhập vào tỉnh và lây lan trong cộng đồng. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xây dựng phương án, kế hoạch, chỉ đạo 

phòng chống dich (PCD) cụ thể, quyết liệt, toàn diện theo các kịch bản phù hợp với 

diễn biến tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và của tỉnh, cụ thể: 

+ Các biện pháp ứng phó được triển khai sớm hơn và cao hơn mức khuyến cáo 

của Trung ương, nhất là thực hiện việc cách ly, giãn cách xã hội, kiểm soát chặt chẽ 

người ra, vào tỉnh nên đã không để dịch lan rộng vào cộng đồng dân cư của tỉnh. 

+ Chỉ đạo các hoạt động PCD kịp thời, linh hoạt, phù hợp, đủ mạnh, hiệu quả 

và đáp ứng 2 mục tiêu “vừa đảm bảo PCD, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Thường 

xuyên tổ chức các cuộc họp đánh giá tình hình và quyết định chỉ đạo các biện pháp 

PCD trong tình hình mới, ra các văn bản, quyết định chỉ đạo về PCD theo chỉ đạo của 

Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. 

+ BCĐ PCD Covid-19 tỉnh luôn bám sát diễn biến tình hình dịch, chỉ đạo của 

Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo kịp thời, 

hiệu quả. Luôn quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không chủ quan, lơ 

là, mất cảnh giác và kiên trì 5 nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh 

vùng dập dịch, điều trị hiệu quả” và phương châm “đi trước một bước, cao hơn một 

cấp”. Huy dộng sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội 

để chung tay PCD. Các hoạt động chỉ đạo được cụ thể tại các cuộc họp và các văn 

bản hướng dẫn phù hợp cho từng thời điểm. 

+ Các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Y tế, Công an, Quân đội, Giao 

thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công Thương… đã 

khẩn trương vào cuộc, ngày đêm bám trụ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

PCD, nhất là trong các thời gian cao điểm đã thiết lập các chốt kiểm dịch, tổ tuần tra, 

Tổ COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để quản lý, 
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cách ly những người có nguy cơ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

PCD và phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. 

+ Thực hiện đúng phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy - lực lượng - vật tư, 

phương tiện - hậu cần” đã phát huy được tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, 

chính quyền địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. 

+ Ban hành các văn bản chỉ đạo: Tính đến ngày 10/10/2021, các sở, ban, ngành 

và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 

công tác PCD COVID-19. 

2. Công tác y tế: 

2.1 Tóm tắt tình hình dịch: 

- Tính đến ngày 12/10/2021, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 376 ca mắc COVID-19. 

Đã xuất viện 173 ca, hiện đang điều trị 203 ca. 

- Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng trong thời 

gian 8 tháng đầu năm 2021, tuy nhiên đã kiểm soát được các ổ dịch: 

+ Ngày 10/5/2021, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận các ca bệnh đầu tiên liên quan 

đến Thẩm mỹ viện AMIDA - Đà Nẵng (01 ca ở Hướng Hóa, 02 ca ở Đông Hà),  

 + Ngày 28/7/2021 ghi nhận 01 ca bệnh cộng đồng là trường hợp đã hoàn thành 

cách ly tập trung tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở về địa phương và 

được phát hiện trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà. Không có ca lây nhiễm thứ 

phát. 

+ Ngày 14/8/2021 ghi nhận lây nhiễm thứ phát từ khu cách ly tập trung (Trung 

tâm Phát triển quỹ đất Đakrông) huyện Đakrông. Không có ca lây nhiễm thứ phát. 

+ Ngày 27/8/2021: phát hiện 01 ca (BN 398979) là nhân viên y tế làm việc tại 

TTYT Tp Đông Hà, là nhân viên phục vụ tại các khu cách ly tập trung. Ngày 

30/8/2021: ghi nhận 03 ca là trường hợp tiếp xúc gần với ca F0 (BN 398979). Đến 

nay ổ dịch này đã kết thúc, không phát hiện ca lây nhiễm thứ phát. 

+ Ngày 03/9/2021 và 04/9/2021 ghi nhận tổng 04 ca trong cộng đồng, đang xác 

định nguồn lây nhiễm. Đến nay ổ dịch này đã kết thúc, không phát hiện ca lây nhiễm 

thứ phát. 

+ Từ ngày 15/9/2021 đến nay tỉnh Quảng Trị ghi nhận 120 ca mắc trong cộng 

đồng. Từ ngày 09/10/2021 đến ngày 11/10/2021 không ghi nhận ca mắc mới trong 

cộng đồng.  

+ Hiện TP Đông Hà đang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 07/10/2021.  

+ 3 thôn: Thôn Nhật Lệ, Thôn Lâm Lang 2, Thôn Lâm Lang 3 thuộc xã Cam 

Thủy, huyện Cam Lộ đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 27/9/2021. 

+ Xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong đang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg từ ngày 

28/9/2021. 
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2.2 Số liệu cách ly, điều trị 

- Số F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ (tầng 1): 187; Số F0 triệu chứng 

trung bình đến nặng (tầng 2, tầng 3): 16 

- Số cơ sở điều trị: 04, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Chuyên khoa 

Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện YHCT và PHCN, Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng cũ 

- Trong năm 2021 đã cách ly tập trung hơn 12.994 người, hiện đang cách ly tập 

trung 2.109 người.  

- Hiện đang cách ly tại nhà và nơi lưu trú 2.482 người.  

2.3 Số xét nghiệm: 

- Số xét nghiệm PCR: Từ đầu năm 2021 đến nay đã xét nghiệm 54,480 mẫu, 

trong đó 376 trường hợp dương tính. 

- Xét nghiệm giám sát trên địa bàn thành phố Đông Hà từ ngày 15/9/2021 đến 

ngày 08/10/2021: Đã thực hiện xét nghiệm cho 32.398 người (tương đương với 7.160 

mẫu, trong đó 652 mẫu đơn và 3.586 mẫu gộp). Kết quả ghi nhận tổng cộng 120 mẫu 

đơn dương tính. 

- Đã thực hiện xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ cao như sau: Chợ Đông Hà 

đã lấy: 1.026 mẫu PCR, test nhanh kháng nguyên: 1.385 mẫu; Các chợ khác trên địa 

bàn: Lần 1:584 mẫu; Lần 2: 433 mẫu; Các khu phong tỏa: đã lấy lấy lần 1: 992 trường 

hợp, đã lấy lần 2: 4.087 trường hợp, lấy lần 3: 3.596  trường hợp, lấy lần 4:  2.415 

trường hợp, lấy lần 5: 1.403 trường hợp; Test nhanh kháng nguyên người đến chợ 

Đông Hà từ ngày 07/9 -16/9/2021: lần 1: 1.447 trường hợp, lần 2: 1.385 test (gộp 3) 

- Xét nghiệm mở rộng PCR tại khu vực nguy cơ cao của thành phố theo Kế 

hoạch số 163/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai 

thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để đánh giá tình hình dịch tễ trên địa bàn 

thành phố Đông Hà: Đã thực hiện xét nghiệm cho 9.600 người (tương đương với 

1.567 mẫu, trong đó 145 mẫu đơn, 15.22 mẫu gộp). Kết quả ghi nhận 05 ca mắc mới. 

- Phát hiện trong cộng đồng qua xét nghiệm giám sát mở rộng khu vực nguy cơ 

và các đối tượng tiếp xúc gần với chùm ca bệnh từ ngày 01/10/2021 đến ngày 

08/10/2021: 18 ca mắc. 

2.4 Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: 

Tính đến ngày 11/10/2021: Bộ Y tế đã cấp: 377.580 liều vắc xin; Trong đó: 

AstraZeneca: 121.570 liều; Pfizer: 25.770 liều; Moderna: 30.240 liều; Verocell: 

200.000 liều.  

Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tính đến ngày 11/10/2021 như 

sau: 

TT Đơn vị 
Số đối tượng 

tiêm 01 mũi 

Số đối tượng 

tiêm 02 mũi 

Số đối tượng 

đã tiêm 
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1 Trung tâm Y tế  huyện Đakrông 12.709 2.187 14.896 

2 Trung tâm Y tế  huyện Cam Lộ 8.154 2.712 10.866 

3 Trung tâm Y tế  huyện Triêụ Phong 11.088 3.565 14.653 

4 Trung tâm Y tế  huyện Hướng Hóa 22.753 6.531 29.284 

5 
Trung tâm Y tế  thành phố Đông 

Hà 
31.429 9.316 40.745 

6 Trung tâm Y tế  huyện Hải Lăng 10.302 3.289 13.591 

7 Trung tâm Y tế  huyện Gio Linh 9.108 5.076 14.184 

8 Trung tâm Y tế  thị xã Quảng Trị 7.300 1.359 8659 

9 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu 

Hải 
20 160 180 

10 TTYT Vĩnh Linh 15.714 4.464 20.178 

11 Bệnh xá Công an tỉnh 1.452 1.366 2.818 

12 Bệnh viện Đa khoa tỉnh   1.271 1.271 

13 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 99 251 350 

Cộng 130.128 41.547 171.675 

3. Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCD các cấp. 

- Ngày 14/8/2020, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2277/QĐ-

UBND ngày 14/8/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm 

Trưởng Ban; đồng thời ban hành 05 Quyết định thành lập 01 Tiểu ban giúp việc cho 

Ban Chỉ đạo: Tiểu ban truyền thông. 

- Ban hành Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng trị về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.  

- 100% các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn đều thành lập/kiện 

toàn Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban; 100% huyện, thị xã, 

thành phố thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của huyện.  

- Ngành y tế và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo đều có Quyết định thành lập 

Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 và lập kế hoạch triển khai thực hiện. 
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- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành Quyết định thành lập 

4.443 Tổ COVID-19 cộng đồng với 11.000 người tham gia tuyên truyền, vận động, 

nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp PCD; Giám sát, phát hiện, báo cáo những 

trường hợp nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 tại từng hộ gia đình.  

4. Thực hiện vận động và huy động xã hội:  

- Ngày 03/8/2021, UBND tỉnh và Ủy Ban MTTQVN tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 76/KHLN-UBND-UBMT về phát động đợt cao điểm vận động, hỗ trợ người dân 

Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp khó 

khăn, căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, các đơn vị, địa phương 

đã xây dựng kế hoạch tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua đến 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng 

phong trào với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với 

điều kiện thực tế của mỗi ngành, mỗi địa phương; phát huy được tinh thần tự nguyện 

của các tầng lớp Nhân dân. 

- Quỹ cấp tỉnh: Đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ người 

dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp 

khó khăn với số tiền 8.760.182.164 đồng đồng và ủng hộ bằng hiện vật được 1.029,9 

tấn hàng hóa. Trong đó Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 là 5.504.571.651 đồng, 

Quỹ ủng hộ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các 

tỉnh lân cận gặp khó khăn là 3.351.610.513. Hiện đã giải ngân phân bổ hỗ trợ 

6.938.360.948. 

- Quỹ cấp huyện: Đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ 

người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận 

gặp khó khăn với số tiền 14.495.374.000 đồng. Đã giải ngân với số tiền 5.369,15 

triệu đồng hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh. 

- Qua phong trào thi đua, năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem 

xét tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân và đã trình Thủ tướng Chính phủ tặng 

Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát 

- Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước và nguy cơ dịch 

bệnh xâm nhập vào tỉnh, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành thành 

viên Ban Chỉ đạo đã trực tiếp đi thực địa chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc công tác PCD ở 

các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh nhất là trong các đợt cao điểm, những điểm 

nóng của dịch COVID-19. 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn 

kiểm tra chuyên ngành, các đoàn kiểm tra về công tác PCD COVID-19 đã giúp nắm 

bắt kịp thời tình hình và phát hiện những hạn chế, yếu kém; 100% các cơ sở Y tế 

được kiểm tra giám sát thường xuyên về công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly và 
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đánh giá mức độ an toàn theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT và Quyết định 4999/QĐ-

BYT của Bộ Y tế. 

- Các Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành thường xuyên kiểm tra tình hình 

cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là thuốc, khẩu trang, dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh, các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… 

- Kiểm tra hoạt động của các Chốt kiểm tra y tế, Cảng Cá, Cửa khẩu và các cơ 

sở cách ly tập trung, các khu vực phong tỏa. 

6. Công tác truyền thông, tuyên truyền vận động xã hội trong phòng 

chống dịch  

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo cả hệ thống 

chính trị lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền để đội 

ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống dịch, hưởng 

ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp các 

Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí và 

người dân nhằm định hướng thông tin, định hướng dư luận, kiểm soát kịp thời các 

thông tin lệch lạc gây hoang mang trong người dân, cụ thể: 

+ Báo Quảng Trị: Xây dựng các tin bài cập nhật hàng ngày về các hoạt động 

tuyên truyền PCD trên cả báo giấy in và báo điện tử.   

+ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện phát sóng hàng tháng với: 16 

chuyên mục PT-TH, 4 chương trình phát thanh trực tiếp có thời lượng 30 phút mỗi 

chương trình, 2 chương trình tọa đàm có thời lượng 20 phút mỗi chương trình và 

trung bình xây dựng từ 8 – 10 tin/ngày, tổng cộng 250 bản tin trên một tháng. 

+ Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố: Thường xuyên tuyên truyền 

trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các 

loại hình thông tin cơ sở khác về tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Từ tháng 08/2020 đến nay, Tiểu ban truyền thông của tỉnh ban hành hơn 30 

bản tin và gần 100 đồ họa cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên 

thường trú báo chí Trung ương, ngành và các tỉnh, thành trên địa bàn tỉnh  về các 

trường hợp bệnh nhân Covid-19, trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh; lịch trình 

của các bệnh nhân Covid-19, trường hợp nghi nhiễm, danh sách các địa phương đang 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg; danh sách các phương tiện công 

cộng có ghi nhận ca bệnh dương tính; danh sach các địa phương đang thực hiện 

phong tỏa… tuyên truyền rộng rãi đến người dân, tuyên truyền, phản ánh các hoạt 

động phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh và định hướng dư luận xã 

hội. 

- Nắm bắt qua sự phản ánh của người dân bằng hình thức trực tiếp hoặc qua 

Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh, đã giao Sở Thông tin và 

Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh xử lý, bóc gỡ rất nhiều thông tin liên 
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quan đến tin giả, tin sai sự thật, nhất là thời điểm hiện nay liên quan đến các thông tin 

về dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến người dân. Từ đầu năm đến nay, đã xử lý, 

bóc gỡ 22 tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội. 

- Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-

19: Thành lập Tổ công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị; triển khai 

thử nghiệm Hệ thống khai báo y tế tại tất cả các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh 

(Tính đến ngày 09/9/2021 có 188.215 lượt khai báo qua hệ thống tờ khai dịch tễ của 

tỉnh và 11.000 lượt khai báo qua hệ thống AI); giám sát việc thực hiện một số biện 

pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thông qua hệ 

thống camera giám sát an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội; triển khai ứng 

dụng Covid Map tỉnh nhằm cung cấp kịp thời thông tin về tình hình diễn biến dịch 

Covid-19; triển khai ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và thực hiện hệ 

thống camera giám sát tập trung tại 16 cơ sở cách ly tập trung. 

- Phát huy vai trò của Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh 

trong công tác phòng, chống dịch với việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Thiết lập 

fanpage, cung cấp kịp thời lịch trình di chuyển của các bệnh nhân COVID-19 có liên 

quan đến địa bàn Quảng Trị; các địa điểm có nguy cơ cao với COVID-19 trong cả 

nước; biểu đồ các ca dương tính, F1, F2 trên địa bàn tỉnh qua từng ngày; biểu đồ số 

lượt khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone, cập nhật các văn bản và các thông báo 

mới nhất liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh… Xây 

dựng hệ thống hội nghị trực tuyến dựa trên nền tảng công nghệ mở được Bộ Thông 

tin và Truyền thông khuyến khích sử dụng nhằm sẵn sàng đáp ứng cho các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai khi áp dụng làm việc trực tuyến. Hệ thống phản 

ánh hiện trường và Hệ thống camera (115 camera giám sát an ninh trật tự và 119 của 

16 khu cách ly y tế) đã phát huy được hiệu quả khi tiếp nhận nhiều lượt phản ánh liên 

quan đến các hoạt động vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 (gần 50 phản 

ánh) và các hình ảnh do camera ghi lại trong khu cách ly (hơn 10 lần vi phạm về 

khoảng cách, không đeo khẩu trang) 

7. Công tác sản xuất và lưu thông, cung cấp hàng hóa 

-  Hiện nay các cơ sở kinh doanh, dịch vụ những mặt hàng nhóm không thiết 

yếu trên địa bàn TP Đông Hà tạm dừng hoạt động do đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-

TTg từ ngày 07/10/2021. Đã yêu cầu, hướng dẫn các doanh nghiệp theo phương án 

“3 tại chỗ” và “Một cung đường hai điểm đến” nhằm đảm bảo vừa sản xuất vừa 

phòng, chống dịch. 

- Chủ động kích hoạt các điểm bán hàng bình ổn giá tại các khu vực trung tâm 

huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo ổn định thị trường; Chỉ đạo các phòng, đơn vị 

trực thuộc phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phụ trách địa bàn tăng cường 

công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi 

đầu cơ, thu gom tích trữ hàng hóa gây khan hiếm trên thị trường; các hành vi bán 

hàng không niêm yết giá và bán hàng không đúng giá niêm yết để thu lợi bất chính, 

gây bất ổn thị trường; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vận động người dân tuyệt 
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đối không tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến thị trường; không nên ồ ạt mua 

sắm, tích trữ hàng hóa gây bất ổn thị trường; không nên mua dự trữ xăng, dầu và khí 

dầu mỏ hóa lỏng dễ gây mất an toàn dẫn đến cháy nổ. 

- Về tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp nhìn chung là ổn định, lượng cung hàng hóa đảm bảo nhu cầu tiêu 

dùng của người dân trên địa bàn toàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã 

chủ động đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho người dân và bình ổn thị trường theo 

phương châm “4 tại chổ”.  Tại một số thời điểm nhạy cảm  nhu cầu hàng hóa cục bộ 

tại các khu vực có tăng mạnh. Nguyên nhân do trước diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh người dân bị dao động tâm lý, đổ xô đi mua hàng hóa, thực phẩm để dự trữ làm 

sức mua tăng đột biến trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tại các thời điểm trên các nhà 

phân phối, siêu thị, đại lý, cửa hàng bán lẻ vẫn đáp ứng nhu cầu của người dân, 

không có hiện tượng đứt nguồn cung hàng hóa, tăng giá đột biến. 

- Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đặc biệt liên quan đến chợ đầu mối, 

chợ dân sinh nên hiện tại Chợ Đông Hà đang tạm thời đóng cửa để triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý chợ chấp hành nghiêm túc 

các quy định về phòng, chống dịch như: yêu cầu mang khẩu trang, bố trí đo thân 

nhiệt, thực hiện sát khuẩn khi vào chợ, siêu thị; bố trí khu giao nhận hàng và yêu cầu 

truy xuất mã QR Code để khai báo y tế đối với tài xế các xe giao hàng cho tiểu 

thương tại chợ và siêu thị; thực hiện ký cam kết giữa tiểu thương và Ban quản lý chợ 

về phòng chống dịch; tuyên truyền thông qua treo băng rôn, khẩu hiệu và phát loa 

tuyền truyền để nâng cao ý thức phòng chống dịch của tiểu thương và người dân tại 

chợ; ngoài ra, các chợ, siêu thị đã thực hiện công tác vệ sinh và tiêu động, khử trùng 

định kỳ thường xuyên.  

- Số phương tiện vận tải được cấp phép luồng xanh:  

Để đảm bảo cho phương tiện, hàng hóa được lưu thông thông suốt qua các địa 

phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, địa phương 

yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, 

thương mại trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu 

tiên khi hoạt động tên các “Luồng xanh” vận tải. Đồng thời, tăng cường kiểm soát lây 

lan dịch bệnh đối với người điều kiển phương vận chuyển; yêu cầu các đơn vị, doanh 

nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh bắt 

buộc lập danh sách và báo cáo thông tin các phương tiện vận tải, người điều khiển 

phương tiện vận tải đến đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở cho Trung tâm Y tế huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn để kiểm tra khai báo dịch tể, kiểm tra kết quả xét nghiệm 

và thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CovV-2 theo quy định. 

+ Từ 19/7/2021 đến ngày 26/8/2021 đã xử lý 2.069 hồ sơ, trong đó phê duyệt: 

770 hồ sơ, từ chối 1.299 hồ sơ. 

+ Từ 18 giờ ngày 26/8/2021 đến 22/9/2021 đã cấp được 596 thẻ nhận diện 

phương tiện qua phần mềm kê khai cấp thẻ nhận diện QR code tự động.  

Tổng cấp thẻ luồng xanh từ 19/7/2021 đến 22/9/2021 là 1.366 thẻ. 
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8. Tài chính - Hậu cần  

- Tổng kinh phí: 74,480 tỷ 

- Kinh phí mua thiết bị, vật tư phòng, chống dịch: 63,940 tỷ 

9. An sinh xã hội: 

Số người lao động, người sử dụng lao động, người dân được hỗ trợ theo  Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-

19 cụ thể như sau: 

- Số người lao động được hỗ trợ: 27.858 người, với số tiền là 5.084.817.929 

đồng. 

Trong đó: 

+ Số lao động được hỗ trợ từ giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp: 26.956 người, với số tiền 2.666.732.929 đồng. 

+ Số lao động được hỗ trợ dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: 83 người, với số 

tiền tạm dừng đóng 152,3 triệu đồng. 

+ Số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương được hỗ 

trợ: 303 người, với số tiền 1.303.275.000 đồng. 

+ Số lao động ngừng việc được hỗ trợ: 21 người, với số tiền 39.000.000 đồng. 

+ Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp được hỗ trợ: 7 người, với số tiền 27.970.000 đồng. 

+ Số lao động là hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ: 74 người, với số tiền là 

274.540.000 đồng. 

+ Số lao động tự do được hỗ trợ theo chính sách của địa phương: 414 người, 

với số tiền 621.000.000 đồng. 

- Số đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ: 1.509 đơn vị, với số tiền 

1.446.000 đồng. 

Trong đó: 

+ Số đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp: 1.445 đơn vị. 

+ Số đơn vị sử dụng lao động được dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất: 01 đơn 

vị, với số tiền tạm dừng đóng là: 266,5 triệu đồng. 

+ Số đơn vị sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động khi 

phục hồi sản xuất, kinh doanh: 5 đơn vị, với số tiền vay 1.005,5 triệu đồng. 

- Số người dân được hỗ trợ: 283 người, với số tiền là 381,4 triệu đồng. 

Trong đó: 
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+ Hỗ trợ cho người đang điều trị COVID-19 (F0): 161 người (trong đó 21 trẻ 

em dưới 16 tuổi), với số tiền là 222,9 (hay 230,8) triệu đồng. 

+ Hỗ trợ cho người đang cách ly (F1): 81 người (trong đó 8 trẻ em), với số tiền 

là 86,9 triệu đồng 

+ Hỗ trợ người đã kết thúc cách ly (F1): 41 người (trong đó 3 trẻ em), với số 

tiền là 63,6 triệu đồng 

- Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức đưa người dân về quê từ vùng dịch: 900 

người . Đồng thời, tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 15.000 người dân Quảng Trị đang lưu 

trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở miền Nam đang gặp khó khăn với 

số tiền là 15 tỷ đồng. 

10. An ninh trật tự xã hội: 

UBND tỉnh đã chủ trương thành lập 06 chốt kiểm tra y tế trên các tuyến quốc 

lộ và nhà ga, 02 tổ kiểm tra liên ngành tại các Cảng cá để kiểm tra, kiểm soát người, 

phương tiện vào địa bàn; đồng thời phát huy vai trò của các Tổ Covid-19 cộng đồng 

để giám sát, quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, kiểm tra hướng dẫn công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 cũng như kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi 

phạm.  

Ngành Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương  chủ động phối 

hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó: 

- Bố trí hơn 300 lượt cán bộ chiến sĩ hàng ngày tham gia thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh tại các chốt kiểm tra y tế, Cảng cá, bảo vệ các khu cách 

ly tập trung, các khu phong tỏa trên địa bàn. 

- Lực lượng Công an cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, nắm hộ, nắm người, 

quản lý cư trú, quản lý dân cư, kịp thời trao đổi, phối hợp với lực lượng y tế trong rà 

soát, cách ly, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp 

hành quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xử lý, xử phạt đối với các trường 

hợp vi phạm (đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn ký cam kết phòng, chống 

dịch với hơn 4.500 cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát;  từ ngày 25/8 

đến 8/9 lực lượng Công an đã phối hợp xử lý 42 cá nhân và 04 cơ sở kinh doanh vi 

phạm quy định phòng, chống dịch (xử phạt 19 cá nhân và 04 cơ sở kinh doanh với tổng 

số tiền 49 triệu đồng; đang đề xuất xử lý 23 trường hợp).  

- Tăng cường làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước 

ngoài nhằm xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, quản lý chặt chẽ hoạt 

động của người nước ngoài làm việc trong các dự án điện gió dọc tuyến biên giới; 

đồng thời, tham mưu, hướng dẫn công tác khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài 

tại các tổ chức, doanh nghiệp (tổng số người nước ngoài tạm trú, làm việc tại địa bàn 

389 người, trong đó lưu học sinh Lào 227, NGO 06, doanh nghiệp 113; mục đích 

khác 43). 
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- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho người dân về các biện pháp, các quy định phòng, chống dịch Covid-19 

thông qua các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh, truyền hình…; đăng tải 12 

bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống 

dịch và hàng chục bài viết, phóng sự, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp của lực 

lượng tham gia phòng, chống dịch tuyến đầu, qua đó lan tỏa tinh thần phòng, 

chống dịch trong cộng đồng. 

- Lực lượng Công an, Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng có liên 

quan thực hiện tốt nhiệm vụ đưa đón 02 đợt, gồm 900 người dân từ TP.Hồ Chí Minh và 

các tỉnh phía Nam về Quảng Trị an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Công an, Y tế tổ chức phối hợp phục vụ đảm bảo an toàn cho 31 đoàn, 7550 

phương tiện cá nhân, 11400 người (trong đó có 1600 công dân Quảng Trị) di chuyền 

tự phát từ các tỉnh phía Nam về Quảng Trị và đi qua Quảng Trị trong thời gian từ 

27/7/2021 đến 01/8/2021 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG - KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

- Dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh xảy ra 

tại nhiều địa phương với nhiều nguồn lây, nhiều ổ dịch trong cùng thời điểm và có 

nhiều biến chủng vi rút mới có khả năng lây nhanh hơn, mạnh hơn, rộng hơn; Chủng 

vi rút trong đợt này làm tăng bệnh nặng hơn so với các đợt trước. Dịch không chỉ lây 

nhiễm qua tiếp xúc gần mà có cả lây nhiễm theo chùm, qua không khí nên đã lây lan 

rất nhanh, mạnh trong không gian kín, đặc biệt là trong nhà máy, khu công nghiệp, 

nơi tập trung đông người. Các địa phương ban đầu chưa lường hết mức độ nguy hiểm 

và khả năng lây lan nhanh chóng của chủng vi rút mới nên lúng túng, chưa có kinh 

nghiệm, biện pháp ứng phó kịp thời. 

- Tại tỉnh Quảng Trị, nguy cơ bùng phát dịch tại cộng đồng vẫn còn rất cao với 

số lượng người nhập cảnh từ nước ngoài và dịch bệnh trong nước đang diễn biến 

phức tạp, thời gian phong tỏa, áp dụng các biện pháp hạn chế, giãn cách xã hội kéo 

dài nên nhiều người lao động không có việc làm, ảnh hưởng đến đời sống an ninh, xã 

hội.  

- Thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều hơn các ổ dịch ở cộng đồng; Một bộ 

phận người dân vẫn chưa tự giác khai báo y tế đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc có 

trường hợp chống đối, Việc kiểm soát người đi, đến địa phương từ vùng dịch còn có 

nhiều khó khăn…; Khu công nghiệp là nơi tập trung số lượng người đông, có lao 

động từ các tỉnh có dịch, yếu tố nguy cơ lại cao, môi trường làm việc dễ lây nhiễm; 

Nguồn vắc xin được phân bổ từ Trung ương sẽ không đáp ứng được nhu cầu của 

tỉnh… là những mối nguy cơ thường trực cho dịch bệnh có thể xâm nhập và lây lan 

trong tỉnh. Đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung vắc xin cho tỉnh Quảng Trị trong thời gian 

sớm nhất để đảm bảo bao phủ tỷ lệ tiêm chủng đạt 92% dân số đến cuối năm 2021. 

- Kinh phí địa phương phục vụ công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó 

khăn. Covid-19 là đại dịch mới, diễn biến nhanh về cấp độ, quy mô, tính chất nên 

việc đáp ứng gặp khó khăn nếu xảy ra ở cấp độ cao và khẩn cấp. Đề nghị Trung ương 
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quan tâm trang cấp trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, đặc biệt là hóa chất sinh phẩm 

phục vụ xét nghiệm cho tỉnh Quảng Trị. 

- Một số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên 

phải ngừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, 

người lao động làm việc tại những đơn vị này phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương nhưng không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 

68/NQ-CP nên gặp rất nhiều khó khăn. 

- Trong các khu cách ly tập trung, theo quy định hiện hành thì người đi từ vùng 

dịch về phải nộp tiền ăn (trong đó có trẻ em), trong khi đó đối tượng F1, F0 được hỗ 

trợ tiền ăn, trẻ em dưới 16 tuổi được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng. Vì vậy, chưa đảm bảo 

công bằng trong công tác hỗ trợ giữa các đối tượng phải đi cách ly theo yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Người đi cách ly tập trung không kịp chuẩn bị các giấy tờ trước khi đi, vì vậy 

việc lập hồ sơ để đề nghị hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ thêm cho trẻ em dưới 16 tuổi gặp 

khó khăn do không đủ hồ sơ theo quy định. Vì vậy, việc hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ thêm 

cho trẻ em dưới 16 tuổi có nơi chưa được kịp thời.  

- Theo quy định, người điều trị COVID-19 (F0) và người cách ly y tế (F1) sau 

khi kết thúc điều trị hoặc cách ly mới làm thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền ăn và tiền hỗ trợ 

thêm cho trẻ em dưới 16 tuổi. Do đó, trong quá trình điều trị hoặc cách ly, cơ sở y tế, 

cơ sở cách ly không có kinh phí để hỗ trợ tiền ăn kịp thời cho các đối tượng F0, F1. 

Nên một số người phải nộp tiền ăn trước cho cơ sở cách ly.   

- Việc triển khai chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền hỗ trợ thêm cho trẻ em dưới 

16 tuổi ở các cơ sở cách ly của các huyện, thị xã, thành phố chưa kịp thời. Kế hoạch 

số 127/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở 

cách ly triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn và tiền hỗ trợ thêm cho trẻ em 

dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, sau đó theo báo cáo của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thì các 

trung tâm cách ly tại các huyện, thị xã, thành phố do UBND các huyện, thị xã, thành 

phố quản lý, do đó Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chưa chỉ đạo các cơ sở cách ly nói trên 

triển thực hiện. Để triển khai hỗ trợ kịp thời cho người dân, Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội đã có Công văn số 1830/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ về việc đề nghị cử 

người và cập nhật số liệu báo cáo kết quả thực hiện NQ số 68/NQ-CP và QĐ 

23/2021/QĐ-TTg gửi Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công văn số 1877/SLĐTBXH-

LĐVLATLĐ về việc đề nghị triển khai chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người 

đang điều trị COVID-19 (F0) và cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) gửi 

UBND các huyện, thị xã, thành phố để đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn và 

tiền hỗ trợ thêm cho trẻ em dưới 16 tuổi. Qua giám sát, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố đã có công văn chỉ đạo các cơ sở cách ly thực hiện. Tuy nhiên, đến nay các 

huyện, thị xã, thành phố vẫn chưa có báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ cho các 

đối tượng F1, F0 tại các cơ sở cách ly. 
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III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Từ thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh tại tỉnh Quảng Trị và các biện pháp 

phòng, chống dịch đã triển khai, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh rút 

ra một số bài học kinh nghiệm như sau:  

1. Vai trò lãnh đạo và sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Ban 

chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh và của các cấp trong việc triển khai thực hiện 

các biện pháp linh hoạt, phù hợp cho từng tình huống, từng giai đoạn, truy vết khẩn 

trương, thần tốc và kết hợp khoanh vùng nhanh, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm;  

2. Về truy vết: Trong đợt dịch thứ 4, với biến chủng mới có khả năng lây 

nhanh hơn, mạnh hơn, rộng hơn nên cần tiến hành khẩn trương truy vết thần tốc, huy 

động sự tham gia của các ngành ở cơ sở và phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng 

đồng. 

3.  Về xét nghiệm: Nâng cao năng lực xét nghiệm tại chỗ, áp dụng các kỹ thuật 

xét nghiệm phù hợp (test nhanh, RT-PCR, RT-PCR mẫu đơn, gộp mẫu…) với điều 

kiện và tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu sàng lọc, phân loại và cách ly sớm đối với 

các trường hợp bệnh/nghi ngờ. 

4. Về điều trị: qua kết quả điều trị trong thời gian qua với kết quả khỏi bệnh 

hoàn toàn và đảm bảo không có sự lây nhiễm chéo trong bệnh viện là có sự chuẩn bị 

sẵn sàng về cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị phòng hộ và lực lượng phục vụ; qua 

đợt tiếp nhận điều trị ca bệnh này, ngành y tế đã rút ra bài học kinh nghiệm và sẵn 

sàng ứng phó với các tình huống và cấp độ cao hơn, có nhiều bệnh nhân hơn, kể cả 

năng lực điều trị các ca bệnh nặng.   

5. Cần đánh giá cao vai trò của công tác phòng, chống dịch trong các khu công 

nghiệp, các doanh nghiệp có đông công nhân để xây dựng kế hoạch, phương án ứng 

phó với từng cấp độ dịch để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhạp vào khu công nghiệp. 

6. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, luôn luôn có tư tưởng tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn và đối tượng quản lý; chuẩn bị kế 

hoạch và tổ chức triển khai nhanh đáp ứng với tình hình dịch bệnh; sẵn sàng huy 

động mọi nguồn lực tham gia chống dịch và điều phối tổ chức triển khai, phối hợp 

của các lực lượng tham gia. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO. 

1. Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Chủ động các phương án, kịch 

bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 

mất cảnh giác. Tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, 

quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch, bảo đảm yêu cầu phòng dịch từ xa và kịp thời; nhanh chóng khắc 

phục ngay các bất cập, hạn chế, yếu kém, trong quy định và tổ chức thực hiện phòng, 
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chống dịch, nhất là tại các bệnh viện, các khu công nghiệp và nơi tập trung đông 

người. 

3. Đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức, cách 

thức phong phú, đa dạng, có phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh một cách khoa 

học, thuyết phục về tình hình, kết quả, các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm kịp 

thời, công khai, phù hợp tình hình dịch bệnh từng thời điểm, thời kỳ, không để tâm lý 

hoang mang, lo sợ trong nhân dân; kêu gọi các tầng lớp nhân dân tự giác và tích cực 

tham gia các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

4. Tiếp tục chủ trương kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công 

dịch, trong đó tấn công là chính, chủ động thực hiện một số giải pháp như:  Chủ động 

xét nghiệm trên diện rộng, nâng cao năng lực xét nghiệm, nhất là ở tuyến huyện; 

Tăng cường ứng dụng công nghệ, công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch, 

trong đó, áp dụng bắt buộc một số giải pháp phục vụ mục tiêu truy vết, phát hiện 

nhanh nguồn bệnh, nguy cơ dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19. 

5. Cập nhật, bổ sung kế hoạch, kịch bản PCD theo các tình huống dịch, các cấp 

độ, nâng mức cảnh báo lên cao hơn; củng cố và dự phòng các cơ sở cách ly tập trung 

đủ năng lực đáp ứng theo cấp độ dịch. Chủ động chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng các loại 

vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm và các điều kiện vật chất khác cho mọi tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra. Củng cố hoạt động các đội đáp ứng nhanh, công tác 

xét nghiệm và cơ sở điều trị các tuyến đảm bảo đủ năng lực đáp ứng với dịch bệnh kể 

cả phương án dịch bùng phát lớn và thành lập bệnh viện điều trị COVID-19 (Bệnh 

viện dã chiến). 

6. Thực hiện đồng bộ việc đánh giá các tiêu chí an toàn với dịch trong tất cả 

các lĩnh vực theo các bộ tiêu chí đã ban hành để từ đó, mỗi địa phương, đơn vị, công 

sở, cộng đồng dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chủ động bổ sung, khắc 

phục các điểm hạn chế yếu kém. Rà soát, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng 

dẫn để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả phòng, chống dịch. 

7. Chủ động tiếp nhận các nguồn vắc xin phòng COVID-19 và xây dựng kế 

hoạch tổ chức triển khai tiêm chủng cho người dân đảm bảo bảo an toàn, hiệu quả 

nhằm tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất theo lộ trình triển khai của 

Bộ Y tế và của Chính phủ 

8. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 

tích; Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm kịp thời, nghiêm minh và công khai các trường 

hợp lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm, vi phạm, gây hậu quả về phòng, chống dịch 

theo đúng quy định.  

9. Phát động kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, tài 

chính của cộng đồng, các doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác phòng, chống 

dịch 19. Huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hoá, phát triển "Quỹ vắc-xin" 

phòng, chống Covid-19, để sẵn sàng mua và tổ chức tốt việc tiêm vắc-xin cho người 

dân, trong đó, tập trung cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, vùng có 
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nguy cơ cao, người lao động trực tiếp sản xuất ở các khu công nghiệp. 

10. Tiếp tục quyết liệt trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch COVID-19 để nhân dân, người lao động ổn định cuộc sống, người sử 

dụng lao động ổn định sản xuất, kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, 

chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội trong trạng thái bình thường mới”. 

UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VX. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2021 của UBND tỉnh) 

TT Nội dung Số lượng 

Công tác y tế 

1 Số nhân lực y tế tại địa phương 3.336 

2 Số bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực 21 

3 Số giường hồi sức tích cực (ICU) 77 

4 Số Trạm Y tế lưu động 0 

5 Số Tổ COVID-19 cộng đồng  

6 Số BCĐ cấp huyện chưa kiện toàn  

7 Số BCĐ cấp xã chưa kiện toàn  

Công tác an ninh trật tự xã hội 

1 Số vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch  

2 Số vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch đã xử lý  

Công tác an sinh xã hội 

1 Tổng số kinh phí hỗ trợ (triệu đồng) 4.753 

2 Số người lao động được hỗ trợ 27.741 

3 Số người sử dụng lao động được hỗ trợ 1.477 

4 Số đối tượng khác được hỗ trợ (người có công, gia 

đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, 

người khuyết tật, người yếu thể,…) 

436 

Công tác tài chính, hậu cần 

1 Tổng số kinh phí chi cho công tác PCD COVID-19 

năm 2021 (triệu đồng) 

 

Công tác Sản xuất và lưu thông hàng hóa 

1 Số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các mô hình vừa 

sản xuất, vừa đảm bảo an toàn chống dịch 

như “3 tại chỗ”… 

19 

2 Số phương tiện được cấp “luồng xanh” 1.534 

Công tác Vận động và huy động xã hội 

1 Số kinh phí đã vận động, huy động cho công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 (triệu đồng) 

 

Kế hoạch thích ứng an toàn, đáp ứng với dịch bệnh trong tình 

hình mới (Thực hiện theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ) 

Đang xây dựng 

(Thay thế Kế hoạch 

số 143/KH-UBND 

ngày 18/8/2021) 
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