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Thực hiện Văn bản số 11551/UBND-VX1 ngày 27/12/2021 v/v thực hiện 

Công điện số 1815/CĐ-TTg ngày 26/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện 

số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 Bộ Y tế (sao gửi kèm theo). Để chủ động quản 

lý, theo dõi sức khóe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm ca chuyển nặng và 

tử vong do COV1D-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là bảo 

vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Chủ tịch UBND huyện - 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu Trung tâm 

Y tế, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

triển khai ngay một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Trung tâm Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo): Khẩn trương 

tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung theo Công điện số 2146/CĐ-BYT 

ngày 22/12/2021 của Bộ Y tế, trong đó lưu ý: 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến. Cung ứng và bảo 

đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; bảo 

đảm ô-xy tại các cơ sở điều. 

- Huy động các cơ sở y tế của nhà nước và tư nhân tham gia điều trị COVID-

19 và thực hiện mục tiêu kép: vừa triển khai khám chữa bệnh thông thường, vừa 

tham gia điều trị, hồi sức tích cực COVID-19. 

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người 

nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly điều trị theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế; đặc biệt lưu ý khi chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm 

nguy cơ cao. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người bệnh 

nền, người có nguy cơ cao. 

- Kịp thời cập nhật, thực hiện phác đồ điều trị theo hướng dẫn phù hợp với 

diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

Tuyệt đối tránh tình trạng chuyển tầng khi quá muộn. 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện;  

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn. 
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 - Phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức tiêm vét vắc xin, bảo đảm không 

để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường 

hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không tự di chuyển được. 

 Giám đốc Trung tâm Y tế phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND 

huyện nếu người nhiễm COVID-19 thuộc địa bàn phụ trách đủ điều kiên tiêm mà 

chưa được tiêm vắc xin. 

- Cùng với chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục huy động sự tham gia của 

cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, “Thầy thuốc đồng hành”, tổ chức 

thiện nguyện, người có tâm huyết, người bệnh COVID-19 đã bình phục, y tế tư 

nhân, chính quyền cơ sở, tổ dân phố... cùng tham gia vào tư vấn, điều trị, chăm sóc, 

quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà. Khi cần thiết huy động người nhà, đội 

ngũ tình nguyện vào chăm sóc, theo dõi người bệnh tại các cơ sở điều trị. 

 2. Chủ tịch UBND/Trưởng BCĐ các xã, thị 

 - Chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng, Tố liên gia tự quản thực hiện đi từng ngõ, 

gõ từng nhà để rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm 

nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền 

đang được điều trị, tình trạng sức khỏe để quản lý chặt chẽ để kịp thời hỗ trợ y tế 

khi cần thiết. 

 - Phối hợp Trung tâm Y tế huyện, tổ chức tiêm vét vắc xin, thành lập các tổ 

tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực 

hiện tiêm vẳc xin phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót 

ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp 

chống chỉ định), đặc biệt là những người không tự di chuyển được. 

 Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, 

UBND huyện nếu người nhiễm COVID-19 thuộc địa bàn phụ trách đủ điều kiên 

tiêm mà chưa được tiêm vắc xin. 

 - Huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, 

tổ chức thiện nguyện, người có tâm huyết, người bệnh COVID-19 đã bình phục, 

chính quyền cơ sở, tố dân phố... cùng tham gia vào tư vấn, điều trị, chăm sóc, quản 

lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà. 

 Yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND; 

- Lưu: VT, VP UBND huyện. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Xuân Bình 
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