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Số: 4538

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-VP

Ba Bể, ngày 23

tháng 11 năm 2021

V/v thực hiện Công văn số
9830/BYT-DP ngày 19/11/2021
của Bộ Y tế về tiếp tục thực hiện
nghiêm, hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 7851/UBND-VXNV ngày 22/11/2021 của UBND
tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 9830/BYT-DP ngày 19/11/2021 của
Bộ Y tế về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên
địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu
quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, tập trung các nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; các quy định, hướng
dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản triển
khai của tỉnh, của huyện.
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế và
Kế hoạch số 698/KH-UBND ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đã
được UBND huyện cụ thể hóa tại Văn bản số 3906/UBND-VP ngày 15/10/2021
về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm thống nhất, thông
suốt, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không cục bộ, ban hành quy định vượt quá
mức cần thiết. Chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh
trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch COVID-19, bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân
là trung tâm, là chủ thể và lấy cấp cơ sở là nền tảng trong phòng, chống dịch.
Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ theo Nghị quyết số 128/QĐ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ, thần tốc truy vết, xét nghiệm là then chốt để sớm kiểm
soát hiệu quả dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch, chuyển dần
các vùng cấp độ 2, 3, 4 về cấp độ 1 theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.
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Tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để những
người dân tại các địa bàn có trường hợp mắc COVID-19, địa bàn có nguy cơ chủ
động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định.
Thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại
hoạt động kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn, có đủ điều kiện.
2. Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan phối hợp:
- Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường
xuyên, kịp thời; có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các Trạm Y tế lưu động
ngay tại xã, thị trấn, ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp để người
dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; tăng cường và bổ
sung nhân lực cho các Trạm Y tế tại các xã, thị trấn khi có số ca mắc COVID-19
tăng cao; bảo đảm về thuốc điều trị, trang thiết bị y tế; thực hiện khoanh vùng,
cách ly trên phạm vi hẹp nhất có thể; tiếp tục thông điệp 5K và đề cao ý thức
phòng, chống dịch của người dân.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bao phủ vắc xin cho người dân (ưu tiên cho
các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền) ngay khi được phân bổ vắc
xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe
điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1,
triển khai tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai
tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng
(SVP), giám sát trọng điểm COVID-19, giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát
phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng, thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm
các trường hợp mắc COVID-19, kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ
dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; đồng thời triển khai tốt các hoạt
động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.
3. Trung tâm Y tế phải nghiêm túc thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm
tra thân nhiệt, yêu cầu người đến khám bệnh thực hiện các quy định phòng, chống
COVID-19; cán bộ y tế, các khoa phòng, bộ phận có nguy cơ cao phải cảnh giác,
thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân, không
chuyển lên tuyến trên đối với bệnh nhân nhẹ, bệnh nhân không có biểu hiện triệu
chứng để phòng tránh quá tải và nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở y tế; bảo đảm đủ
oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm
nhất; tổ chức tốt việc điều phối và công tác phân tầng điều trị, ưu tiên điều trị tầng
1, 2, hạn chế bệnh nhân chuyển nặng, đảm bảo người bệnh được thu dung, cấp
cứu, điều trị kịp thời. Hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị bao
gồm các Trung tâm hồi sức tích cực đặc biệt là thành lập các Trạm Y tế lưu động,
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tổ chăm sóc người mắc COVID-19 ngay tại nhà để người dân được tiếp cận các
dịch vụ y tế từ sớm, từ xa.
4. Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn theo lĩnh vực quản lý:
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... thực hiện các
biện pháp đảm bảo an toàn COVID-19, thường xuyên đánh giá, cập nhật lên hệ
thống An toàn COVID-19. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong
khu công nghiệp, trường học; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi
đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.
- Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị,
tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, bến xe... yêu cầu
thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên Bản đồ chung sống
an toàn với COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K,
không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng,
chống dịch.
- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình
công dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa
phương, doanh nghiệp (như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh; người làm việc
ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm
việc,…) để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên.
5. Trung tâm Y tế chủ trì tổng hợp, thực hiện đúng chế độ về thông tin, báo
cáo bệnh truyền nhiễm hàng ngày kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch
COVID-19 về Sở Y tế theo quy định.
Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- TT. HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Trang.
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