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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam
tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19

Ngày 28/10/2021, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức
cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe các
địa phương, đơn vị báo cáo tình hình triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Hoàng Nam kết luận như sau:
Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid -19, tỉnh đã
thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, sát đúng với tình hình, diễn biến dịch bệnh trên
địa bàn tỉnh và bước đầu chuyển hướng sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
của Chính phủ và hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế. Tuy nhiên,
trong thời gian gần đây, một số tỉnh thành trong cả nước nói chung và Quảng Trị nói
riêng đã có nhiều trường hợp người dân từ các địa phương có số ca mắc cao di
chuyển về địa phương xét nghiệm dương tính, tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch
bệnh. Trong những ngày gần đây, thành phố Đông Hà và một số địa phương trong
tỉnh đã phát hiện trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng.
Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, UBND
tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục
thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao
như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…; tăng cường việc khai
báo y tế toàn dân để chủ động phát hiện, giám sát, xét nghiệm các trường hợp có
nguy cơ cao, nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn
dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm,
tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe, có các biện pháp y tế phù hợp và xử lý kịp thời
các ổ dịch Covid – 19. Phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là Tổ
Covid – 19 cộng đồng trong việc giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế.
Người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch
Covid-19 trong cộng đồng vượt tầm kiểm soát do thiếu giám sát trong việc khai báo
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y tế kịp thời, cách ly y tế tại nhà đối với những đối tượng có nguy cơ cao trở về từ
vùng dịch, đặc biệt là từ địa bàn dịch cấp độ 3 và 4.
2. Đối với thực hiện ly cách ly tập trung và tại nhà: Giao Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lại các điểm cách ly
tập trung trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, trình cấp có thẩm quyền xem xét tạm
dừng hoạt động một số khu cách ly tập trung chưa thật sự cần thiết.
Giao Sở Y tế trên cơ sở các quy định của Bộ Y tế và thực tiễn tình hình địa
phương để hướng dẫn chi tiết các biện pháp cách ly y tế tại nhà, giám sát y tế tại
nhà cho các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng
dẫn để người dân có thể tự xét nghiệm Covid – 19 tại nhà khi có dấu hiệu nghi ngờ
mắc bệnh để phát hiện sớm các ca bệnh.
Thống nhất điều chỉnh thời gian lấy mẫu xét nghiệm lần cuối (trước một
ngày) đối với những trường hợp đang thực hiện cách ly, kể cả tập trung và tại nhà
để thời gian trả kết quả trùng với thời gian kết thúc cách ly, giám sát.
3. Về tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19: Các địa phương, đơn vị tiếp tục
khẩn trương đẩy nhanh việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo số lượng vắc
xin được phân bổ, trong đó ưu tiên đối tượng tiêm mũi 2.
Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, các địa phương khẩn
trương hoàn thành Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ em từ 12
đến <18 tuổi, trong đó lưu ý các trường hợp trẻ em chưa tròn 18 tuổi để không bỏ
sót, báo cáo Bộ Y tế xem xét phân bổ nguồn vắc xin. Căn cứ vào tình hình dịch
Covid – 19 trên địa bàn tỉnh và nguồn cung ứng vắc xin để tổ chức tiêm chủng cho
trẻ em từ 12 đến <18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Giao Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương xây
dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch Covid – 19 theo
từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh để sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định và
tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý. Ngành y tế phối hợp với UBND các huyện
rà soát và báo cáo cụ thể cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về năng
lực điều trị Covid - 19 của tỉnh, nhất là hệ thống điều trị 3 tầng và hệ thống y tế cơ sở
để chủ động và kịp thời xây dựng các phương án phù hợp nhằm kiểm soát, hạn chế
mức thấp nhất số ca lây nhiễm, các trường hợp tử vong do Covid – 19.
5. Về các chốt kiểm soát dịch: thống nhất và giao Công an tỉnh chủ trì, phối
hợp BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất tạm dừng hoạt động của tất cả các chốt
trên địa bàn tỉnh, trừ chốt kiểm soát dịch phía Nam của tỉnh và ga Đông Hà. Đi
cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các trung tâm y
tế và Tổ Covid – 19 cộng đồng.
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6. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính
quyền ở cơ sở làm việc với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn,
uống, giải khát (gọi chung là nhà hàng, quán ăn) để ký cam kết, công bố số lượng
người được phục vụ cùng một thời điểm, thực hiện nghiêm các quy định về phòng,
chống dịch. Người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai
phạm do quản lý không nghiêm.
Đối với các trường hợp các ca mắc Covid – 19 trên địa bàn thành phố Đông
Hà, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thần tốc truy vết,
xét nghiệm, cách ly y tế đối với những trường hợp có liên quan.
7. Giao Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
trên cơ sở đề xuất của các ngành có liên quan, các địa phương tổng hợp kinh phí
báo cáo UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí cho
Tổ Covid – 19 cộng đồng và các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch
Covid – 19 tại các cơ sở cách ly tập trung.
8. Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương
triển khai việc khai báo y tế qua QR code; chỉ đạo Đài PT – TH tỉnh, các cơ quan
báo chí tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục để thông tin, tuyên truyền
cho người dân về từ các khu vực có dịch để chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế
địa phương và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp, áp
dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định nhằm đảm bảo thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát và quản lý hiệu quả dịch Covid – 19. Phối hợp với Sở Y tế
thường xuyên cập nhật thông tin lên hệ thống phần mềm quản lý thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 tỉnh.
9. Về công tác tổ chức Hội nghị sơ kết phòng, chống dịch Covid – 19: Đề nghị
các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương gửi các báo cáo, tham luận và đề xuất
bổ sung các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid 19 về Sở Y tế theo Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh.
UBND tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXP,D.

Lê Hữu Phước
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