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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2022

V/v tập trung phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa
phương lân cận, trên địa bàn tỉnh hàng ngày vẫn ghi nhận các ca mắc COVID-19
tại cộng đồng, người dân Hà Nam từ ngoại tỉnh về địa phương sẽ tăng mạnh;
nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn luôn thường trực. Để chuẩn bị tốt các điều
kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, vui tươi,
thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kiểm soát dịch
COVID-19 hiệu quả, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,
ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập
trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Công điện số 28/CĐ-TTg ngày
11/01/2022, Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ; Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế; Chỉ thị số
10-CT/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thông báo kết luận số
520-TB/VPTU ngày 31/12/2021 và Công văn số 10-CV/BCĐ ngày 17/01/2022
của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Chỉ thị số 01/CT-UBND
ngày 13/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản có liên quan.
2. Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị hạn chế
đi ra khỏi địa bàn để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch và chăm
lo cho người dân đón Tết yên vui, an toàn; không tổ chức liên hoan, gặp mặt
trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hạn chế các hoạt động tập trung
đông người không cần thiết; phân công ứng trực xử lý, báo cáo kịp thời nhiệm vụ
phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết.
3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhất là các cơ quan
tuyên truyền, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân cảnh
giác đối với dịch bệnh, phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể tự giác
phòng, chống dịch, vận động người dân, nhất là những người nhập cảnh hoặc
người về quê từ các địa phương có dịch COVID-19 cần khai báo y tế kịp thời,
hạn chế tối đa tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đông người, ăn uống linh
đình để phòng lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân, người thân và cộng đồng; thực
hiện tốt các quy định phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp Tết; khuyến
khích người lao động tự xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại làm việc và thực
hiện nghiêm 5K khi trở lại làm việc sau nghỉ Tết Nguyên đán.
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4. Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Rà soát, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 bảo đảm an toàn, khoa học, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là từ
nay đến Tết Nguyên đán.
- Cập nhật, ban hành, thông báo rộng rãi văn bản hướng dẫn quản lý, cách
ly, xét nghiệm các đối tượng nguy cơ và tăng cường chăm sóc, điều trị người
mắc COVID-19 tại nhà theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; có phương án
huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế phù hợp; tiếp tục phát huy vai trò của
Tổ COVID cộng đồng, chuẩn bị sẵn sàng các trạm y tế lưu động tại các khu vực
có nguy cơ cao, không để xảy ra tình trạng người bệnh không được tư vấn, cấp
phát thuốc điều trị.
- Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực, đối tượng có
nguy cơ cao; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch theo quy định và chủ động áp dụng
các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; thường xuyên cập nhật trạng
thái trên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19; chủ động các phương án
đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19 về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế,
thuốc, nhân lực nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị phù hợp
theo quy định; chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa
phương, lực lượng công an, nhất là tại tuyến cơ sở để rà soát, thống kê danh sách
và quản lý, hỗ trợ kịp thời những người thuộc nhóm nguy cơ cao.
- Điều trị, phân tầng điều trị, hạn chế tối đa trường hợp chuyển nặng là ưu
tiên hàng đầu. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh phân luồng, thực hiện nghiêm
các quy trình khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân để phòng tránh nguy cơ lây
nhiễm tại các cơ sở y tế.
5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện, tham mưu thực hiện
các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời thục hiện, báo cáo, đề xuất cấp
có thẩm quyền các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét,
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐPC dịch Covid-19 tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: CPVP, KGVX, TH(Â), các CV;
- Lưu: VT, KGVX(Thanh).
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