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KET LUJN CUA THT5ONG TRUC TINH UY
Ti Hi nghj triên khai nhim vi cp bach phông, chng djch Covid-19

Ngày 23/02/2022, Thu?ng trirc Tinh üy t chüc Hi nghj trin khai nhirn
vii cp bach phông, chng Covid-19. Sau khi nghe Ban chi do phông, chéing
djch tinh báo cáo và kin cüa các huyn, thành ph và các dui biu dii hôi
nghj, Thti6ng trirc Tinh ñy thng nht kt 1un nhu sau:
1. Ye tInh hInh djch bnh:
Tmnh hInh djch COVID-19 trên dja bn tinh tr sau Tt Nguyen dan Nham Dn
dn nay din bin theo chiu huóng phirc tp han, s ca mc tang nhanh ô tt cá các
huyn, thnh ph;trong các khu cong nghip, tnu6ng h9c và trong cong dàng dan
cii, lam ãnh hithng Ión dn d&i sang ci1a Nhãn dan và tInh hInh san xu.t kinh
doanh cüa doanh nghip.Vâi tT 1 tiOm v.cxin dat cao, toàn tinh d hoàn thành
vic tiêm dü 2 müi vc xin cho trê tir 12-17 tui; ngi.thi ti.ir 18 tui tr& len müi 1 dä
tiêm duçc cho gan 100%, müi 2 dat 97,88%, mlii 3 dtt trên 74%,Tinh üy dã có
chñ tnuang chuyn trng thai tr diu trj FO tp trung sang diu trj tai nhà di vó'i
nhung tnrôi-ig hçp dii diu kin nhm giãm ganh nng cho tuyn diu trj; toãn tinh
hin có trOn 93% FO dang duçc diu trj tai nhà. Tuy nhiên, vic chuyn trng thai
trong cong tác phông, chng djch ciia nhiu co' quan, dan vj, dja phucmg con ch.m,
thiu các giãi pháp dng b, hiu qua nén chua kim soát diicic s ca lay nhim và
cOn nhiu FO di&u trj tai nhà chua ducc quan tam dy dii.
ThuOng trçrc Tinh iiy yêu cu Ban Chi dao phOng, chng djch bnh tirih,
ngành y t, cp iiy, chInh quyn, Ban chi dao (BCD) các dja phucmg và các co'
quan, dan vj có lien quan sit chit k' lut, k' circmg trong cong tác phOng, chng
djch,bng mi bin pháp c.p bach, tm thOi, linh hoat, sang tao, huy dng thi da
các lirc 1ung tham gia phOng, chng djch d kim soát, khng ch ngay s FO
dang gia tang hin nay.
2. Quan diem chi dao:
Cp iiy, chinh quyn, Ban chi dao phOng chng djch các cap, các ban, ngành,
doàn th tr tinh dn c& s& tp trung lãnh dao, chi dao cOng tác phOng, chng djch
vO'i tinh thn quyêt 1it, th tc. Tinh d cao each irng phó riêng phii hçip v&i dc
thii ciia tfrng dja phuungv&i din bin djch COVID-19 trén nguyen tc "huyn giü
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huyn, xã giü xã, lang giü lang", theo phucing chãm "ban ti ch". Kien quyt kim
soát sir gia tang cüa s ca nhim; không d bnh nhn nhim Covid- 19 tr nhç thành
nng; tr nng dn dn tCr vong vi l do chü quan, không kjp th&i; dam bào mci ca
FO each ly tai nhà du duçc huâng dn và h trcY diu ti.
3. Nhim vii và trách nhim cüa các co' quan, do'n vj, dja phiro.ng
3.1. Cdchuyn, thànhph6:
- Chi do tuyên truyn d mçi ngui dan, các cp, các ngành tren dja bàn
hiu và thirc hin nhthig bin pháp thIch 1mg trong tinh hmnh mâi, nh.t là vic
chuyn tr.ng thai tr diu tn FO tp trung sang di&u trj FO tai nhà di vài các
truô'ng hçp dli diu kin, d ngi.thi dan có sir chun bj t& nhAt v tam i và
diu kin dam bão.
- Nâng cao nàng lirc ehuAn bj d11 phOng các Ca sä diu tn tp trung len gp
dôi so vOi dnh mlrc dugc giao hin nay. Phi hcrp cht chë vri các dan vj y t
dugc phân cong h trg trên dja bàn d có phucing an h trçi tat nht v chuyên
mon Va nhân lirc y t.
- Huy dng, phãn b& sIr diing lirc luçmg cho hiu qua theo din bin tinh
hInh djch & các dja bàn, không d xày ra tInh trng thlra, thiu nhan lc cue bô.
Tang cu&ng cong tác kim tra dai v&i các xA, phu&ng, thj trn trong viêc kim
soát sa ca FO tang nhanh; hu&ng dn và h tr diu trj dai vOi FO dang each ly ti
nha. Chäm lo, dam bão cOng tác an sinh xà hi cho ngx?ñ dan, nhAt là cac gia
dInh, các dôi ti.rgng nhim Covid-19 và nhOm yu th trong xà hi.
- CM d.o UBND cp xà: (1) Co bin pháp "di tirng ngO, go tirng nhà" d rà
soát sa FO không khai báo y tê; cp nht kp th&i, chInh xác tinh hInh FO trên dja
bàn. ChIr nch UBND cap xä chju trách nhim nêu d let FO không khai báo, d
không d FO di ra khôi dja bàn quàn l ma không bit. (2) Chju trách nhiém toàn
din v cong tác t chlrc tiêm chUng vcxin, dam bào không d sot dai ti.rçrng dü
diu kin tiêm theo sa nhân khu quãn 1)2 cüa dja phtrcmg.
3.2. D6i vóiSó' YEI:
- Chju trách nhim chi do chuyên môn, nghip vii dai vOi h tháng y t
cci s&, trong do cn xác djnh rO trách nhim cIra Tr.m y t xä và Tram y th luu
dung trong cong tác phOng, chang djch trên dja bàn quàn 1)2 Va phài chju trách
nhim pháp 1)2 nu d xáy ra các ca P0 tang nng, tlr vong do nguyen nhãn chU
quan hoc khOng kjp th&i.
- Ba tn 1irc hrçing can bt y té d h trg tuyn di.r&i theo din bin tmnh hinh
djch bnh. Kim tra, giám sat vic thirc hin quy trmnh chuyên mon cIra các Tram
y th, Trm y té hiu dng, To chäm sOc covid t.i nhà theo dling quy tninh, quy dinh
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cüa B Y t. Co phucrng an bâo v an toàn cho can b, nhn viên y t d dam bào
lrc luçing phàng, chng djch.
- Thirc hãnh tiêm chüng vc xin và chiu trách nhim v s nguàri chi.ra duçic
tiêm ma không rô 1 do.
3.3. Ban Clii cIzo phông, chng djch Covid-19 cüa tinh:
- Chi do thng clx&ng cong tác truyn thông qua các nhà mng vin thông d
có phucmg an tuyên truyn hiu qua nht, miic tiêu là: (1) Cp nh.t, k& ni dugc
tt câ FO trong cong dng, & các dja phuo'ng bang danh sách ci th; (2) Truyn
thông d mi ngui dan bmnh tinh, yen tam chp hành các quy djnh, huàng dk v
phông, chng djch và có thüc tr chain lo, bão v sirc khOe cüa Ca nhãn, gia dmnh.
- Kim tra, giám sat chat chê cong tác phông, chng dch di vâi BCD cp
huyn, các Khu cOng ngbip, trong các doanh nghip d kim soát tinh hInh, chU
dng üng phó kjp thai. ChU dng k hoch huy dng, diu phi lçrc luçmg h trç
các dja phtrcmg.
- Lãnh do dam bão dU ngucn lirc v tài chInh, nhân lirc, 4t tir, trang thi&
bj y t ph%ic vi cong tác phông, chng djch trong mci tInh hung. Nghiên ciru, d
xut xây dirng cci ch, chinh sách h trçY cong tác phông, chng djch cho phü hgp
vâi tInh hInh mâi.
- Phãn cong trách nhim: (1) Dng chi VU Vit Van — TVTU, Phó Chü tjch
thithng triic UBND tinh t.p trung chi do cong tác diu trj bnh nhân Covid-19 ti
nhà; (2) Dng chI VU ChI Giang — TtJV, Phó Chü tjch UBND tinhtp trung chi
dao, cap nhat tinh hmnh djch bnh a các doanh nghip, khu cong nghip; (3)+ Dng
chI Nguyn Van Khi.râc — TUV, Phó ChU tjch UBND tinh tp trung chi do cOng
tác chuan bj, nâng cp h thng diu ti-i. dir phông và các Ca sâ diu trj t.p trung.
Ban can s11 dàng UBND tinh, BCD phàng, chng Covid-19 tinh và các sa,
ban, ngành, MTTQ và c&c doàn th; các huyn, thành ph và các dan vj lien
quan thirc hin nghiem kt 1un nay.
Nai nhân:
-Cácd/cUVBTVTU,
- BCSD UBND tinh,
- Các Ban Dãng Tinh üy,
- MTTQ và các doàn the,
- Các nganh: Y tê, Cong an, Quân sr
- Cáo huyn, thành Uy, DU IT,
- UBND cáo huyn, thãnh phô
- CPVP,CVTH,
- Ltru VPTU.
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