
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Số:          /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày        tháng  12  năm 2021

V/v tiếp tục triển khai thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch

Covid-19 trong tình hình mới

 Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm 
soát; tuy nhiên, một số địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận các ca lây nhiễm trong 
cộng đồng. Đặc biệt, sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron tại các quốc gia 
trên thế giới đã gây nhiều lo ngại về nguy cơ lây lan nhanh dịch bệnh trong thời 
gian đến. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1667/CĐ-
TTg ngày 04/12/2021; Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 của Bộ Y 
tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến 
chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2; ý kiến kết luận của đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ Ba của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Thông báo số 16/TB-BCĐ ngày 07/12/2021); 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố:

- Tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; theo 
dõi, đánh giá sát, đúng tình hình thực tế để chủ động có giải pháp, phương án cụ 
thể, phù hợp, kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Tiếp 
tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 
Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tạo điều kiện 
thuận lợi, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, 
hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, không để xảy ra ách tắc.

- Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh từ nay đến trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ 
quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, bảo vệ an toàn sức khỏe, 
tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, không để dịch bệnh lây lan trong 
cộng đồng.

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, 
đơn vị, địa bàn nêu cao tinh thần “nêu gương”, thực hiện tốt yêu cầu 5K, hạn chế 
đến khu vực công cộng, nơi đông người khi không thật sự cần thiết.
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2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân ủng hộ, hưởng 
ứng, hợp tác tích cực và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo 
phương châm: 5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các 
biện pháp cần thiết khác.

3. Sở Y tế
- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người 

dân trong độ tuổi chỉ định từ nay đến cuối năm 2021, đảm bảo tiêm chủng bao 
phủ cho toàn bộ dân số từ 18 tuổi trở lên; phân bổ vắc xin cho các địa phương để 
triển khai tiêm cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, đúng tiến 
độ; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề 
xuất áp dụng các biện pháp xử lý đối với những trường hợp “từ chối” tiêm vắc 
xin (trừ những người già yếu, có bệnh nền được ngành Y tế khuyến cáo không 
nên tiêm vắc xin phòng Covid-19).

- Chủ động xây dựng phương án, hướng dẫn quy trình cách ly, điều trị F0 
thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà trong tình huống dịch Covid-19 bùng phát 
mạnh, các cơ sở điều trị tập trung quá tải; nghiên cứu, đề xuất chọn một số địa 
phương có điều kiện thuận lợi thực hiện thí điểm vấn đề này, sau đó rút kinh 
nghiệm để triển khai trên toàn tỉnh.

- Cập nhật thường xuyên các thông tin, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO), Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng... để theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình 
dịch Covid-19 do biến chủng mới Omicron gây ra, cảnh báo và đề xuất các biện 
pháp thích ứng kịp thời. Thường xuyên theo dõi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch, tập trung giám sát 
và xét nghiệm nhanh nhất ca bệnh có biến chủng mới Omicron; chủ động gửi mẫu 
bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện 
Pasteur để tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen khẳng định. Hướng dẫn các địa 
phương định kỳ tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên (theo hình thức mẫu gộp) tại các 
cơ quan hành chính nhà nước, trường học, hộ gia đình đối với khu vực nguy cơ 
cao… từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý, đảm bảo tiết kiệm, 
hiệu quả.

4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, giám sát, hướng dẫn người 
đến/về Quảng Nam từ các địa phương khác thực hiện việc khai báo y tế và áp dụng 
các biện pháp y tế theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản 
lý các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú; thông tin, phổ biến cho người dân 
chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 có thể liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, 
thị trấn để được tiêm vắc xin theo yêu cầu. Đến ngày 01/01/2022, sẽ có biện pháp, 
chế tài cụ thể đối với những trường hợp “từ chối” tiêm vắc xin phòng Covid-19 mà 
không có lý do chính đáng.
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- Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc 

xin và những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân 
hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch tiêm 
chủng vắc xin phòng Covid-19 cho lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi; phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý nghiêm các đối tượng thông tin sai sự thật, 
xuyên tạc, chống phá về công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Sở Giao thông vận tải tiếp tục giám sát, kiểm tra và rà soát, hoàn thiện các 
quy định về yêu cầu phòng, chống dịch theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm kịp thời, 
hiệu quả, không để ách tắc, đình trệ các hoạt động giao thương, lưu thông hàng hóa, 
vận tải.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị 
xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống dịch 
trong trường học; chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương, ngành Y tế 
trong việc lập danh sách và tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; 
chỉ đạo việc lấy ý kiến phụ huynh/người giám hộ của học sinh thông qua phiếu 
đồng ý tham gia theo đúng tinh thần Công văn số 8748/UBND-KGVX ngày 
06/12/2021 của UBND tỉnh.

7. Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 
tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ, các siêu thị, chợ... đảm bảo quản lý chặt chẽ nhưng không 
gây khó khăn, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất - kinh doanh, không gây ách 
tắc trong cung ứng hàng hóa tại các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở dịch vụ và 
các hoạt động liên quan đến sinh kế của người dân.

8. Công an tỉnh
- Chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với Tổ Giám sát và Tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng tăng cường theo dõi, quản lý đối 
với người về từ vùng dịch, các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các 
trường hợp đến/về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng 
mới; quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng, nắm chắc địa bàn để phục vụ công 
tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm về tuần 
tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh.

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban Chỉ huy Quân
sự cấp huyện quản lý tốt các cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và 
các địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, chốt chặn, kiểm dịch y tế tại các 
chốt kiểm soát ở khu vực biên giới.

11. Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở điều trị F0 về 
thủ tục thanh toán chi phí bảo hiểm đối với các F0 có bệnh lý nền/bệnh lý khác 
kèm theo đúng quy định hiện hành.
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12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Tiếp tục kiện toàn, đảm bảo cơ sở vật chất tại các cơ sở thu dung, điều trị 

F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại địa phương mình; thực hiện tốt việc thu dung, 
phân loại người bệnh ngay tại cơ sở để người bệnh được tiếp cận sớm với các dịch 
vụ y tế.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của 
người dân trong công tác phòng, chống dịch; nhất là thực hiện nghiêm các quy 
định về giãn cách, tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế. 

- Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid-19 tăng cường chỉ đạo, 
kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cụm công nghiệp, trường 
học, cơ sở y tế… trên địa bàn mình phụ trách để thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch; chủ động, phát huy hơn nữa nguyên tắc “04 tại chỗ” trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tại các khu dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng) trên 
địa bàn mình phụ trách theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
8821/UBND-KTN ngày 08/12/2021.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, 
chống dịch Covid-19 tại cộng đồng. Chỉ đạo Công an địa phương phối hợp với 
Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng tăng 
cường hơn nữa công tác tuần tra, quản lý di biến động dân cư trên địa bàn; quản 
lý chặt người về từ các vùng dịch, đặc biệt từ các tỉnh, thành phố có số ca mắc cao 
và các địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[[daky]]
Trần Văn Tân
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