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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày 02 tháng 3 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19
của tỉnh (Ban chỉ đạo) tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng
chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh
chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có các đồng chí đại diện các Sở, ngành là thành
viên Ban chỉ đạo của tỉnh: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và
Đào tạo, Tài chính, Văn hóa thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông,
Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí Bí
thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe
đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo, ý kiến của đại biểu các Sở, ngành, các
huyện, thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo
của tỉnh kết luận:
Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, số ca
nhiễm tăng nhanh, bình quân ghi nhận trên 2.500 ca/ngày (tuần trước bình quân
1.500 ca/ngày); dự báo trong thời gian tới, việc mở cửa các hoạt động xã hội,
phát triển kinh tế trở lại có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn
nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng, sẽ làm gia tăng số ca nhập
viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến nhóm đối
tượng nguy cơ cao (người già, người có bệnh nền). Để chủ động kiểm soát tình
hình dịch COVID-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ
đạo của tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch sau:
1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân
tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh;
tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng phải bình tĩnh, bản
lĩnh trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chủ trương
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
2. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua hệ
thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn để nâng cao cảnh giác, chủ động
phòng, chống dịch của người dân, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K;
tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan trong
phòng, chống dịch. Thực hiện thông thoáng nhà ở, nơi làm việc để giảm nguy cơ
lây nhiễm. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (ho, sốt, khó thở, đau rát
họng, mất vị giác …) thì báo ngay cơ quan y tế để được hỗ trợ, tư vấn, theo dõi,
xử trí kịp thời.

2
3. Về triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về chỉ đạo triển
khai, đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin mũi 3 cho người
dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, hoàn
thành trước 25/3/2022, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Y tế trong ngày
26/3/2022. Sở Y tế chịu trách nhiệm phân bổ đủ số lượng vắc xin cho các huyện,
thành phố; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo tiến
độ, mục tiêu bao phủ vắc xin trên địa bàn.
- Các huyện, thành phố thông báo công khai điểm tiêm cố định trên hệ
thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn, đồng thời tuyên truyền, vận động
Nhân dân tự giác đi tiêm chủng khi đến thời hạn tiêm vừa là quyền lợi, vừa là
trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Bố trí các điểm tiêm lưu động
tại nhà cho những trường hợp khó khăn trong việc di chuyển, không đến được
địa điểm tiêm tập trung.
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương
tiện, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi khi có hướng dẫn
của Bộ Y tế.
4. Về công tác theo dõi, điều trị người mắc COVID-19
4.1 Sở Y tế :
- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai điều trị
toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong. Thực hiện
nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến; tổ chức thu dung, chăm sóc, điều trị
hiệu quả; bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trạng bị
phòng hộ …, đặc biệt là ô xy y tế tại các cơ sở điều trị. Tăng cường việc kết nối,
hội chẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa. Không để xảy ra tình trạng người mắc
COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế,
cấp phát thuốc điều trị.
- Triển khai tập huấn, phổ biến và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19
ở trẻ em theo Quyết định số 405/QĐ-BYTngày 22/02/2022 của Bộ Y tế. Xây dựng
phương án sẵn sàng thu dung, quản lý, chăm sóc điều trị trẻ em mắc COVID-19.
4.2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nâng cao năng lực y tế cơ sở; có
phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực, hỗ trợ công tác phòng, chống
dịch trên địa bàn. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện vận hành các cơ sở thu dung
điều trị, bệnh nhân COVID-19 nhẹ có triệu chứng và mức độ vừa.
Tăng cường quản lý, giám sát, hướng dẫn, tư vấn việc theo dõi, chăm sóc sức
khỏe, xử lý các tình huống đối với các trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại nhà.
Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống loa truyền
thanh xã, phường, thị trấn số điện thoại của các Trạm Y tế lưu động, Tổ hỗ trợ
theo dõi người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà để người dân kịp thời liên lạc,
tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất.

3
Chỉ đạo xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm việc thu gom, xử
lý xử lý chất thải y tế đối với F0 cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn của
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế, đảm bảo không phát tán mầm bệnh
trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh tại nơi cách ly,
điều trị F0 tại nhà.
5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng, quản lý thị trường và
các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá
bán và bán đúng giá niêm yết các loại thuốc, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang
thiết bị, trạng bị phòng hộ, kít test COVID-19 … phát hiện các hành vi lợi dụng
tình hình khan hiếm trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, gom hàng hóa hoặc lợi
dụng dịch bệnh để tăng giá bán bất hợp lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức,
cá nhân có hành vi vi phạm.
6. Tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục
- Chuyển hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến đối với học
sinh từ lớp 1 đến lớp 6; học sinh mầm non tạm dừng đến trường kể từ ngày
03/3/2022 cho đến khi có thông báo mới.
- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố căn cứ
vào việc đánh giá cấp độ dịch chủ động các biện pháp xử trí khi có các trường
hợp F0, F1 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các cơ sở
giáo dục để triển khai việc tổ chức dạy học phù hợp, tránh xử lý cực đoan; đảm
bảo an toàn trong, phòng chống dịch, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho học sinh
đến trường an toàn.
7. Các huyện, thành phố chủ động huy động nguồn lực từ ngân sách
huyện, thành phố và nguồn lực xã hội hóa để mua vật tư y tế, như: Test nhanh
kháng nguyên, quần áo bảo hộ... phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch
trên địa bàn.
Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.
Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia về COVID-19;
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
(Để báo
- Đ/c PBTTT Tỉnh ủy;
cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thành ủy, các Huyện Ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP8, VP12,VP7.
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