
                                   

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BA BỂ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:            /UBND - VP  Ba Bể, ngày        tháng 02 năm 2022 
V/v thực hiện Hướng dẫn tạm 

thời về chuyên môn y tế của Bộ 

Y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ. 

  

 

                            Kính gửi:  

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

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 677/UBND-VXNV ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế 

thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Ủy ban 

nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện và 

giám sát thực hiện nghiêm các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 

218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế (gửi kèm) đảm bảo hiệu quả, trong đó: 

- Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai đánh giá cấp 

độ dịch tối thiểu hàng tuần theo Hướng dẫn trên của Bộ Y tế để thực hiện hiệu quả 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; không ra và 

không tham mưu các quy định trái với Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.  

- Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn 

và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện công tác truyền thông đến người dân 

và cộng đồng về cấp độ dịch, các khuyến cáo, thông điệp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

- Các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác đôn 

đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng 

nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi. 

2. Trung tâm Y tế huyện: 

- Phối hợp công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của huyện, Sở Y tế; 

chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa 

bàn cấp xã và điều chỉnh ngưỡng các chỉ số thuộc các tiêu chí đánh giá của huyện 

về Sở Y tế. 

- Đánh giá chỉ số giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ trên địa bàn huyện 

và tham mưu điều chỉnh ngưỡng các chỉ số thuộc các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch 

phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc xin, khả năng đáp ứng và thực 
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tiễn triển khai; đánh giá chỉ số bệnh nhân phải thở ô xy, tỷ lệ giường bệnh còn trống 

để đánh giá các chỉ số thuộc các tiêu chí tại địa bàn cấp xã trên địa bàn quản lý và 

phối hợp với Trạm Y tế cấp xã để đánh giá cấp độ dịch cấp xã theo hướng dẫn trên 

của Bộ Y tế; chỉ đạo Trạm y tế cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 

đánh giá các chỉ số để xác định cấp độ dịch và triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch phù hợp với cấp độ dịch theo quy định. 

- Chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình thực 

hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

Với nội dung trên, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- LĐVP. 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, Trang. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lưu Quốc Trung 
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