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Kính gửi: 

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30 tháng 01 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ và các địa phương về phòng, chống dịch 

COVID-19. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, đặc biệt xuất hiện biến thể mới 

của vi rút có tốc độ lây lan nhanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu 

cầu: 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và đoàn thể và Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo: 

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; tăng cường đề cao cảnh 

giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm 

“chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm 

ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bênh ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt 

để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”. Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, 

chống dịch tại địa phương, đơn vị nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp đến. 

b) Nắm chắc tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp 

để chủ động ứng phó hiệu quả, với “làn sống mới” lây nhiễm COVID-19, đảm 

bảo phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh hơn và quyết liệt hơn để dập dịch 

triệt để trong thời gian nhanh nhất. 

c) Hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người nhất là trong dịp 

Tết Nguyên đán; tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; vận động hạn chế số người tham gia đám cưới, lễ tang…Riêng đối với 

hoạt động văn nghệ kết hợp bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 địa phương Long 

Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh trong 

tỉnh, UBND tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo sau.  

d) Thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng 

cách – Không tập trung – Khai báo y tế" theo khuyến cáo của Bộ Y tế; xử phạt 

nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định. 

e) Tất cả các trường hợp trở về từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh kể 

từ ngày 01/01/2021 đến nay đều phải khai báo y tế, lấy mẫu và xét nghiệm 

SARS-CoV-2 và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo hướng dẫn của Sở 

Y tế. (đính kèm quy trình hướng dẫn).  

https://www.vietnamplus.vn/tags/Qu%e1%ba%a3ng-Ninh.vnp
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2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Y tế và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thông tin để nhân dân đề cao cảnh 

giác, thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự 

nguyện, cài đặt các ứng dụng truy vết, nhất là Bluezone và thông báo cho chính 

quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đi về từ vùng có 

dịch;  

3. Sở Y tế tập tăng cường công suất xét nghiệm, thực hiện chiến lược xét 

nghiệm phù hợp, đảm bảo các đối tượng nghi ngờ, có nguy cơ nhiễm bệnh đều 

được thực hiện xét nghiệm để loại trừ; bảo đảm mua sắm vật tư, thiết bị phòng 

dịch cần thiết, kịp thời; ngành Y tế bám sát tình hình, chủ động chuẩn bị đầy đủ 

nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư… cho phòng, chống dịch theo 

phương châm 4 tại chỗ. 

- Rà soát, siết chặt việc phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, không để xảy 

ra các ổ dịch tại các cơ sở y tế. Triển khai áp dụng các quy trình phân luồng, 

phân tuyến, không để lây lan dịch bệnh trong các cơ sở y tế; trang bị phòng hộ 

đầy đủ cho nhân viên y tế trực tiếp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tốt nhất 

cho đội ngũ nhân viên y tế. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện biên giới: Tiếp tục tăng cường kiểm soát 

chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, 

đường thủy, đương mòn, lối mở; không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái 

phép qua biên giới trong tỉnh, nhất là vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp đến. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế: Tiếp tục tổ chức tốt biện 

pháp cách ly tập trung; tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình thực hiện 

cách ly không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung; có phương 

án điều tiết hợp lý việc tiếp nhận, phân loại sàng lọc các trường hợp phải thực 

hiện cách ly, không để quá tải các cơ sở cách ly tập trung. 

6. Chủ tịch UBND các huyện, thi xã, thành phố chủ trì, phối hợp với công 

an địa phương, ngành y tế rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng 

dịch (tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương) kể từ ngày 01/01/2021 đến nay để triển 

khai kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, không để dịch bệnh tiềm 

ẩn, bùng phát trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đoàn thể và 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH, TTCBTH; 

- Lưu: VT. 

(Đính kèm quy trình hướng dẫn biện pháp cách ly) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Lê Văn Phước 
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