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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

 dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh ngày 19/02/2022 

 

Ngày 19/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh chủ trì họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

căn cứ báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, 

thành phố, báo cáo của các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội tỉnh 

và các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về nhận thức:  

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã có 

bước chuyển biến lớn về nhận thức, tư duy, cách làm, cụ thể: thực hiện nghị quyết 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, từ  “bao vây, khoanh vùng, đón 

đầu, đánh chặn”, Vĩnh Phúc đã ngay lập tức chuyển trạng thái sang “thích ứng, 

linh hoạt, kiểm soát an toàn dịch bệnh Covid-19; đã thay thế các chốt của tỉnh 

trên tuyến giao thông ra vào tỉnh bằng các “chốt” tại các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, từng thôn, tổ dân phố và trong từng hộ gia đình, người dân. Về công tác 

điều trị đã chủ động phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 theo phân tầng; 

nhất là đã chủ động thử nghiệm, sau đó triển khai toàn tỉnh việc điều trị bệnh 

nhân ở tầng 1 tại nhà/nơi lưu trú (bệnh nhân không triệu chứng, thể nhẹ, đủ điều 

kiện theo quy định), không để tình trạng lúng túng trong triển khai thực hiện. 

Trong suy nghĩ và hành động luôn nhất quán quan điểm bảo vệ tính mạng của 

người dân là trên hết và trước hết. 

Đến nay có 80% số bệnh nhân nhiễm virut SARS-CoV-2 được triển khai điều 

trị tại nhà/nơi lưu trú, qua báo cáo của Sở Y tế và Ban Chỉ đạo cấp huyện, việc triển 

khai điều trị đã chuẩn bị kỹ, đảm bảo đồng bộ, bài bản, hiệu quả; từ khi bắt đầu thí 

điểm đến nay không có trường hợp bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà chuyển nặng, 

không có trường hợp bệnh nhân bị bỏ quên không được chăm sóc y tế… Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, vào 

cuộc của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, ngành Y tế, Mặt trận Tổ quốc và Ban Chỉ 

đạo các cấp.  

2. Giao nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới: 

Trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng 

cao. Vì sức khỏe, tính mạng của người dân, nhiệm vụ đăt ra cho các cấp, các ngành 

là rất nặng nề. Trong thời gian tới, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ 
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khống chế nguồn lây nhiễm, giảm thiểu các ca nhiễm virut SARS-CoV-2 mới, giảm 

thấp nhất số ca chuyển nặng và tử vong. 

2.1 Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 cấp huyện, cấp xã: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm lý, thái độ 

của người dân với dịch bệnh Covid-19, không lơ là chủ quan, tuân thủ nghiêm các 

quy định về phòng chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm quy định 5K. 

2.2 Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh), 

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 

động hoàn thiện phương án phòng, chống dịch theo phân cấp để chủ động nhân lực, 

vật tư y tế (đặc biệt giường bệnh, thuốc điều trị, kit test nhanh Covid-19) 

2.3 Sở Y tế: 

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất tổ chức, bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất 

Trạm Y tế (lưu động, cố định), theo hướng hiệu quả hơn, đáp ứng tốt nhu cầu điều trị 

F0 tại nhà. 

- Khẩn trương rà soát lại việc bảo đảm vật tư, trang thiết bị, nguồn nhân lực 

cho các tầng điều trị bệnh nhân Covid-19, vừa đảm bảo công tác khám, chữa bệnh tại 

các bệnh viện, cơ sở y tế, vừa hỗ trợ cho tuyến dưới phòng, chống dịch, nhất là điều 

trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà/nơi lưu trú; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

22/02/2022.  

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn, 

giải quyết về chế độ chi cho lực lượng ngành y tế ở các đơn vị y tế công lập tự chủ 

về tài chính tham gia phòng chống dịch Covid-19, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

22/02/2022. 

- Rà soát lại bố cục báo cáo nhanh, yêu cầu BCĐ các huyện, thành phố chuẩn 

hóa mẫu báo cáo nhanh (trong đó phải phản ánh được trong số ca F0 trên địa bàn có 

bao nhiêu ca điều trị tại nhà, điều trị tại cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến...; các điều 

kiện về nhân lực, vật tư y tế; cơ cấu F0 theo độ tuổi, nguồn lây...) 

- Chủ động tham mưu, đề xuất các quy định đối với các trường hợp F0, F1 

phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; Chuẩn hóa lại các tài liệu hướng dẫn về 

phòng chống dịch Covid-19 (đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện), trong đó cụ thể hóa 

nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã. 

- Phối hợp với Sở Tài chính cụ thể hóa các khoản được phép chi cho phòng, 

chống dịch Covid-19 với từng đối tượng, từng công việc; Tổ chức tập huấn hoặc có 

hướng dẫn cụ thể các trường hợp xét nghiệm phải thu tiền (từ ngân sách hay xã hội 

hóa), trường hợp xét nghiệm không thu tiền… 

- Khẩn trương hoàn thiện phần mềm quản lý F0, thuận tiện cho việc quản lý, 

giám sát, điều trị và báo cáo theo quy định. Yêu cầu trong tháng 02/2022 đưa phần 

mềm vào hoạt động và tổ chức hướng dẫn sử dụng đến người dùng. 

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong 

việc chi trả chế độ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà/nơi lưu trú. 
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- Kiểm tra việc thực hiện điều trị bệnh nhân F0 tại các cơ sở điều trị tập trung, 

tại nhà/nơi lưu trú đối với Trung tâm Y tế, Trạm Y tế cấp xã, đảm bảo đầy đủ về 

nhân lực, trang thiết bị, thuốc điều trị, tài liệu hướng dẫn, đồng thời duy trì tốt chế độ 

thăm khám, điều trị, thông tin liên lạc với bệnh nhân F0 điều trị tại nhà/nơi lưu trú. 

- Tập huấn kiến thức cần thiết cho các nhân viên tình nguyện, nhất là lực 

lượng tham gia Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà/nơi lưu trú. 

2.4. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố: 

- Cập nhật thường xuyên, báo cáo ngay tình hình dịch tại địa phương với 

các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ 

trách, trong trường hợp cần thiết mời họp gấp để chỉ đạo, có biện pháp phòng 

chống dịch kịp thời tại địa phương theo phương châm: 4 tại chỗ”; nội dung vượt 

thẩm quyền kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Rà soát quy mô giường bệnh các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, chủ 

động báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh tăng quy mô giường bệnh đảm bảo 

không để xảy ra tình trạng quá tải trong điều trị bệnh nhân; đảm bảo sẵn sàng tối 

thiểu 30% số giường bệnh dự phòng phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 mắc mới. 

- Bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, công tác điều trị 

bệnh nhân Covid-19, không để xảy ra bị động trong mọi tình huống dịch tại địa 

phương. 

- Tập huấn, hướng dẫn cho các xã, phường, thị trấn sử dụng kinh phí cho công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương đúng quy định. 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mùa xuân, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng Covid-

19 mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng; sớm hoàn thành 

tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 

12 tuổi khi nhận được vắc xin. 

- Thông báo số điện thoại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế cấp xã qua hệ thống loa 

phát thanh và in gửi cùng hướng dẫn cho các trường hợp F0, F1. 

- Khẩn trương lập danh sách, gửi hồ sơ các trường hợp người lao động nhiễm 

virut SARS-CoV-2 từ các doanh nghiệp về địa phương không tuân thủ quy định 

phòng, chống dịch Covid-19, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

(qua Công an tỉnh) trước ngày 25/02/2022 để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân 

để lây lan dịch bệnh. 

2.5. Giao Công an tỉnh: Tiếp tục nắm bắt tình hình, quản lý di biến động dân 

số, cùng UBND/BCĐ cấp huyện, điều tra làm rõ các trường hợp người lao động 

nhiễm virut SARS-CoV-2 từ các doanh nghiệp về địa phương không tuân thủ quy 

định phòng, chống dịch Covid-19 làm dịch bệnh tăng nhanh, kịp thời xử lý nghiêm 

theo quy định pháp luật. 

2.6. Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Tiếp tục chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Tài chính, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố khẩn trương giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc trong chi trả chế độ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân F0 
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điều trị tại nhà/nơi lưu trú, có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi các huyện, thành phố 

đảm bảo triển khai theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/02/2022. 

2.7. Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố đề 

xuất ngay các giải pháp mạnh, hiệu quả nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm từ các 

doanh nghiệp, công nhân về các vùng quê và các địa phương. 

2.8. Đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh: Trực tiếp xuống địa bàn, nắm sát tình hình và cùng các địa phương 

bàn giải pháp ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn; thống nhất đề xuất các giải pháp 

tại từng địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 

2.9 Văn phòng Tỉnh ủy: Nắm sát tình hình dịch, báo cáo thường xuyên 

và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh 

uỷ (định kỳ ngày 2 lần 8h sáng và 5h chiều). 

3. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan: 

- Về tổ chức bộ máy, hướng dẫn hoạt động và kinh phí hỗ trợ Tổ covid 

cộng đồng, Tổ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà/nơi lưu trú: Đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh có văn bản đề xuất gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh trong ngày 20/02/2022 về việc nhập Tổ covid cộng đồng, Tổ 

chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà/nơi lưu trú. Quy định lại chức năng, 

nhiệm vụ của Tổ chức mới phù hợp yêu cầu hiện nay.  

- Đồng ý chủ trương cho phép vận động xã hội hóa mua kit test xét 

nghiệm Covid-19 cho học sinh, giáo viên trong các trường học và các trường 

hợp cách ly y tế và điều trị Covid-19 tại nhà/nơi lưu trú và tại các doanh nghiệp, 

đơn vị sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định, đảm bảo không trùng 

lặp đối tượng đã được ngân sách hỗ trợ. 

Trên đây là thông báo kết luận tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 19/02/2022, Văn phòng UBND tỉnh thừa lệnh, 

thông báo các sở, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện đảm bảo thời gian, 

tiến độ thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CVNCTH; 

- Lưu: VT. 

  (H             b). 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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