
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 

128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 

số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế 

An Giang, ngày       tháng 10 năm 2021 

     

    Kính gửi:  

      - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

      - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”. 

 Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.  

 Căn cứ Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang”; 

 Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tạm thời công bố cấp độ dịch và các biện pháp 

áp dụng tương ứng trên địa bàn tỉnh.  

 Nhằm định kỳ công bố cấp độ dịch của tỉnh, làm cơ sở triển khai các giải 

pháp hành chính phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực 

hiện một số nội dung sau: 

 1. Hàng tuần thực hiện đánh giá tình hình dịch của địa phương, độ bao 

phủ vắc xin theo theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT 

ngày 12/10/2021, Công văn số 3436/SYT-NVY ngày 16/10/2021 của Sở Y tế.  

 - Mốc thời gian lấy số liệu: 

 + Số ca mắc mới tại cộng đồng trong tuần: từ thứ sáu tuần trước đến hết 

thứ năm tuần báo cáo. 

 + Số liệu tiêm chủng: lấy số liệu đến hết ngày thứ năm hàng tuần. 

 - Quy mô đánh giá đến cấp xã. 

 - Thời gian báo cáo: Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố gửi báo cáo về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 09 giờ 00 thứ sáu hàng tuần. 
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 2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp kết quả đánh giá của 

Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; kiểm tra số liệu và báo cáo đánh giá cấp 

độ dịch của tỉnh gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước 14 giờ 00 thứ sáu 

hàng tuần để công bố theo quy định. 

 * Lưu ý: Kể từ tháng 11/2021, đánh giá tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được 

tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng COVID-19 để làm căn cứ điều chỉnh cấp dộ 

dịch theo quy định (Tiêu chí số 2). Nếu tỷ lệ không đạt tối thiểu 80% người từ 50 

tuổi trở lên được tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thì tăng lên 1 cấp 

độ dịch (trừ địa bàn đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc không có ca mắc). 

 Đề ghị các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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