
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LỆ THUỶ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v triển khai Công điện số 1988/CĐ-

BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) 

của vi rút SARS-CoV-2 

            

 Lệ Thuỷ, ngày          tháng 12 năm 2021 

    

 
 

 

Kính gửi:  

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2727/UBND-NCVX ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Công điện số 1988/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) của 

vi rút SARS-CoV-2, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn  

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; thực hiện 

hiệu quả nguyên tắc: 5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của Nhân 

dân, trong đó tập trung vào các trụ cột chính: xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị và đề 

cao ý thức của người dân.  

- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong khu nhà máy, xí nghiệp, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học trên địa bàn quản lý. Tiếp tục phát huy vai trò 

của Tổ Covid cộng đồng. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu 

thị, bến xe... yêu cầu thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng thái trên 

Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19. 

2. PhòngY tế 

 Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan chủ động xây dựng các kịch bản, 

phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch Covid-19 trên địa bàn trên 

quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- Tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng do vi 

rút (SVP), giám sát dựa vào sự kiện (EBS), thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường 

hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc Covid-19; 

chủ động gửi mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh. Kịp thời cách ly y tế, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng 

phát trong cộng đồng. 
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- Nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư, 

trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có phương án huy động, điều động, 

bổ sung nhân lực y tế; đồng thời phát huy vai trò của Trạm Y tế lưu động, không để 

xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, 

cấp phát thuốc điều trị. 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện và các đơn vị liên quan 

đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng từ 12 tuổi 

trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền) ngay khi 

được phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả; rà soát và khẩn trương hoàn thành 

việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp từ 18 tuổi trở lên; triển khai tiêm 

mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn tại Công 

văn số 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế và tiếp tục đẩy mạnh việc áp 

dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. 

4. Bệnh viện Đa khoa huyện 

Điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu 

tiên hàng đầu. Thực hiện phân luồng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt; tổ chức tốt 

việc điều phối và công tác phân tầng điều trị; bảo đảm đủ oxy, máy thở,  giường cấp 

cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Tổ chức sử dụng thuốc 

trong điều trị Covid-19 ngay sau khi được phân bổ, tiếp nhận. 

5. Công an huyện, Đồn Biên phòng Làng Ho 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND các xã Lâm 

Thuỷ, Kim Thuỷ tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh trái phép; 

thực hiện nghiêm việc xét nghiệm, cách ly, giám sát, theo dõi y tế cho người nhập 

cảnh theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định 

phòng, chống dịch.   

Yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- BCĐ PCDB Covid-19 huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TTCH PCDB Covid-19 huyện;  

- Lưu: VT,YT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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