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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 27/11/2021

Sáng ngày 27/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tỉnh họp trực tuyến toàn tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện quy định "Thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Sau khi nghe báo
cáo của Cơ quan thường trực (Sở Y tế), ý kiến phát biểu của các thành viên Ban
Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã; đồng chí Võ Trọng Hải,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 tỉnh kết luận:
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phố khác
trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, diễn biến phức
tạp; xuất hiện các ổ dịch mới, chưa rõ nguồn lây. Mặc dù, các cấp, các ngành,
địa phương đã rất quyết liệt, nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng,
truy vết, xét nghiệm sàng lọc để sớm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Tuy vậy,
trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác phòng chống dịch ở một số đơn vị, địa
phương có thời điểm còn lúng túng, thiếu kịp thời trong triển khai các nội dung chỉ
đạo của cấp trên, một số phát sinh chậm được giải quyết.
Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết
128/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, giữ vững thành quả các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ
quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân của cấp
ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đề cao
vai trò của người đứng đầu, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành công tác
phòng chống dịch. Tăng cường vai trò của Tổ giám sát và tuyên truyền phòng
chống dịch COVID tại cộng đồng trong việc rà soát, quản lý, giám sát người dân
đến/về trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, kịp thời các văn
bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh
COVID-19, các bộ, ngành liên quan và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công
tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
2. Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ theo Nghị quyết số 128/QĐ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ, căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về
thực hiện Nghị quyết số 128/QĐ-CP, các địa phương kịp thời quyết định sát
đúng và áp dụng các biện pháp đáp ứng phù hợp để sớm kiểm soát hiệu quả
dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch, chuyển dần các vùng cấp
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độ 2, 3, 4 về cấp độ 1 theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế tại Quyết
định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm Công
điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường công
tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện
Nghị quyết 128/NQ-CP. Thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm,
khắc phục tư tưởng chủ quan của một số cán bộ, nhân dân, duy trì thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch, không chủ quan lơ là.
3. Quán triệt và thực hiện tốt 3 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch:
(i) Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất có thể; có mục tiêu và lộ
trình để có giải pháp phù hợp, hiệu quả để sớm kết thúc cách ly, phong tỏa; (ii)
Xét nghiệm thần tốc, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch, bảo đảm khoa học, hợp
lý, hiệu quả, tiết kiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; (iii) Điều trị tích cực từ sớm,
ngay tại cơ sở, góp phần giảm chuyển nặng, giảm tử vong.
4. Sở Thông tin và Truyền thông: (i) tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu về chiến lược thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; tuyên
truyền để người dân về từ các địa bàn có nguy cơ và nguy cơ cao chủ động khai báo
với cơ quan y tế địa phương; (ii) chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện đồng bộ hệ thống
PC-Covid và quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
5. Rà soát, vận động, thuyết phục đưa các đối tượng từ 18 trở lên tham gia
tiêm chủng vắc xin COVID-19 để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, tăng độ bao
phủ; đồng thời triển khai nhanh việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em đảm
bảo an toàn, hiệu quả.
6. Các lực lượng chức năng thực hiện công tác truy vết cần làm tốt hơn,
nhanh hơn, hạn chế thấp nhất các ca bệnh không rõ nguồn lây, cố gắng bóc tách
sớm nhất các trường hợp F0 trong cộng đồng. Tăng cường giám sát, phát hiện
sớm các trường hợp nghi mắc COVID-19, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để
kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát
trong cộng đồng; đẩy mạnh việc cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại nhà; vận
động thực hiện cách ly tại nhà F1 và người về từ vùng có dịch cấp độ 3, 4; tiếp tục
tổ chức đánh giá, tham khảo việc điều trị tầng 3 tại các tỉnh để kịp thời bổ sung
nguồn lực, nâng cao chất lượng điều trị nhằm giảm thiểu tử vong.
7. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện xét nghiệm SARSCoV-2 định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng test
nhanh kháng nguyên định kỳ 2 lần/tuần. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải
trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung
chỉ đạo, yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh; cơ quan, đơn vị nào không chấp hành, để ảnh hưởng đến
công tác phòng, chống dịch bệnh hoặc làm phát sinh, lây lan dịch bệnh tại đơn
vị mình thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm theo quy
định.
8. Duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an
toàn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, cơ sở khám chữa
bệnh, trường học.
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9. Các địa bàn có phát sinh ca bệnh triển khai khẩn cấp các biện pháp
phòng chống dịch theo nguyên tắc khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, xét
nghiệm nhanh, truy vết thần tốc, để xử lý triệt để ổ dịch; các khu vực phong tỏa
đảm bảo an sinh xã hội, sản xuất cung ứng hàng hoá, công tác điều trị… sau khi
hết phong tỏa thực hiện song song 2 nhiệm vụ vừa khôi phục sản xuất vừa
phòng chống dịch, giải quyết công ăn việc làm, đời sống xã hội; đảm bảo vừa
triển khai chống dịch, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định kinh tế - xã hội,
quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
10. Tiếp tục duy trì hoạt động của Chốt kiểm soát tại Km590+400 Quốc
lộ 1 thuộc địa phận xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh với lực lượng thuộc Phòng Cảnh
sát giao thông (Công an tỉnh), Công an Thị xã Kỳ Anh, Thanh tra Sở Giao thông
vận tải để kiểm soát người đến/về hoặc đi qua địa bàn tỉnh; tạm thời thôi điều
động lực lượng y tế tham gia Chốt kiểm soát để tham gia thực hiện nhiệm vụ
phòng, chống dịch khác. Dỡ bỏ tạm thời Chốt kiểm soát tại Km846+900 đường
Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Trạch, huyện Hương Khê.
11. Phát động đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 từ nay đến ngày
15/12/2021 để chuẩn bị cho một số sự kiện lớn của tỉnh và triển khai các nhiệm
vụ năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương và các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh triển
khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.
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