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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 08/5/2021 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ý kiến kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 

COVID-19 tại Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ; ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại 

Thông báo số 271-TB/VPTU ngày 10/5/2021 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 

đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Công văn số 

1715/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 về việc thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các quy định, hướng dẫn 

của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phải quyết tâm cao 

hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không hoang mang, dao 

động, hoảng hốt, mất bình tĩnh khi dịch bùng phát. Bình tĩnh, sáng suốt, bám sát tình 

hình thực tế, chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các biện pháp phù 

hợp, nhanh chóng kiểm soát tình hình, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập, lây 

lan, trong đó tập trung một số nội dung sau: 

  1. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

theo thẩm quyền từng cấp, chú ý phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng. Nơi nào lơ là, chủ quan, mất cảnh giác thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 

theo quy định. Ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, 

cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch; đồng thời, xử lý nghiêm theo đúng 

quy định, kể cả xem xét xử lý hình sự các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm. 

2. Thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao theo chức năng, nhiệm vụ, phân 

cấp quản lý, bảo đảm chủ động, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết. Các đơn vị, cơ sở y tế phải chủ động có phương án, kịch 

bản và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và địa bàn quản lý. Tỉnh phải chủ động lo cho tỉnh; huyện lo 
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cho huyện; xã lo cho xã; ấp, khóm tổ dân phố cũng phải tự lo; từng người dân phải 

có trách nhiệm chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng 

đồng, góp phần bảo vệ lợi ích chung của dân tộc. 

 3. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trong các cuộc họp, hội 

nghị, hội thảo và thực nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Phối hợp với đơn vị, địa 

phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại nơi 

công cộng để phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng kiên quyết xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

 4. Phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động của 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Rạp chiếu phim, quán bar, massage, xông hơi, 

karaoke, trò chơi điện tử (có kết nối mạng và không có kết nối mạng), thẩm mỹ, làm 

đẹp; các sự kiện văn hóa, thể thao; lễ hội tập trung đông người. Chính quyền địa 

phương và chủ cơ sở phải đảm bảo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống 

dịch và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh.  

 5. Hạn chế tập trung đông người tại các đám cưới, đám tang; các cuộc họp, hội 

nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội... Yêu cầu thực hiện nghiêm 

Thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phù hợp và 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. 

 6. Thực hiện kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, nhất 

là tại các nơi thường xuyên có tập trung đông người như bến xe, cơ sở y tế, chợ, siêu 

thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, đặc biệt tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu 

trú... yêu cầu thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19; 

xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm (kể cả đối với cán bộ, công chức 

nhà nước), không nể nang, né tránh vì đây là công tác liên quan đến sức khỏe, tính 

mạng của nhân dân. 

 7. Thực hiện nghiêm Công văn số 3775/BYT-KCB ngày 06/5/2021 của Bộ Y 

tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

 8. Nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong 

tình huống có ca bệnh xâm nhập vào cơ sở khám, chữa bệnh và chủ động xét 

nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công điện số 

615/CĐ-BYT ngày 07/5/2021. Tổ chức kiểm tra, đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh 

viện an toàn và phòng khám an toàn theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 

16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và Quyết định số 

4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đảm 

bảo an toàn và tuyệt đối không để xảy ra việc lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, 

khu cách ly tập trung. 

 9. Chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, năng lực cách ly trên địa bàn, bảo 

đảm đáp ứng các tình huống, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, chi viện của 



Trung ương, phát huy tính tự lực, tự cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm. Chuẩn bị 

tốt cơ sở vật chất trong phòng, chống dịch (thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị,...). 

 10. Đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng dịch, đặc biệt cho các đối tượng tuyến 

đầu, thuộc diện ưu tiên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/NQ-

CP ngày 26/02/2021; giải thích rõ nguyên nhân của sự cố (nếu có) để nhân dân hiểu 

và yên tâm tiêm vắc xin.  

 11. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục cập nhật, tham mưu cho Sở Y 

tế có phương án, kịch bản sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; 

thực hiện phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, đơn vị, địa phương liên quan: khẩn 

trương, quyết liệt chấn chỉnh thực hiện việc cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe 

sau cách ly tập trung đối với người nhập cảnh bảo đảm đủ thời gian, đặc biệt là 

thực hiện nghiêm khâu bàn giao, tiếp nhận, theo dõi sức khỏe sau cách ly tại gia 

đình, nơi lưu trú; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại Khu cách ly dự phòng 

(Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm cũ) trong trường hợp xảy ra dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh. 

 12. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 

thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế, Công 

an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Siết chặt việc quản lý xuất nhập 

cảnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 540, 570; 

ngăn ngừa, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép, người 

nước ngoài cư trú bất hợp pháp và công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. Rà soát, đánh giá lại việc kiểm soát nhập cảnh đối với người nước ngoài, 

khắc phục ngay các bất cập trong việc cách ly người nhập cảnh  

(nếu có), quản lý người nước ngoài cư trú bất hợp pháp. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Thành viên BCĐ Phòng, chống dịch bệnh                        

COVID-19 tỉnh (ph/h) 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 
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