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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn  -  

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh  

tại Hội nghị ngày 08 tháng 02 năm 2022 

 

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn  - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh có 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ 

đạo tỉnh, Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ 

đạo tỉnh. Tại điểm cầu địa phương có Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ 

đạo huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp xã. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế trình bày Báo cáo đánh giá tình hình phòng, 

chống dịch trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của Trưởng Ban Chỉ đạo một số địa 

phương và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tham dự họp; ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Y Ngọc - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:  

Hiện nay hầu hết người dân đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 

và đã có thuốc điều trị COVID-19. Các trường hợp mắc bệnh trên 80% là bệnh nhẹ, 

không triệu chứng, hầu hết được cách ly điều trị tại nhà; dịch bệnh COVID-19 tiếp 

tục được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương 

các các ngành, các địa phương, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch 

đã tích cực kiểm soát các ca bệnh, chùm ca bệnh, tổ chức cách ly F1, điều trị F0 tại 

nhà và tại cơ sở y tế góp phần làm giảm tỷ lệ mắc COVID-19. 

Tuy nhiên, sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp; nhiều địa phương, nhất là 

cấp xã vẫn chưa phát huy hết vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch, vẫn còn chủ 

quan và chậm trong việc phát hiện sớm ca bệnh, ngăn chặn lây lan; hoạt động chăm 

sóc, giám sát, quản lý điều trị, cách ly tại nhà còn nhiều hạn chế, lúng túng, thực 

hiện không nhất quán... Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, cần tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã: 

- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không được tự thỏa mãn với kết quả đạt 

được mà phải luôn đề cao cảnh giác, bám sát tình hình, dự báo tốt, có các phương 

án, kịch bản bảo đảm khoa học, phù hợp, hợp lý, hiệu quả và chuẩn bị sẵn sàng, tích 

cực ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 
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- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, nhất quán chỉ đạo phòng, chống 

dịch của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với quyết tâm hạn chế đến mức 

thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do dịch COVID-19. Xử lý nghiêm đối với trường hợp 

vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm từ cơ sở (Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác 

phòng, chống dịch); phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể tại địa 

phương để đảm bảo nguồn lực thực hiện việc giám sát cộng đồng, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

87/UBND-KGVX ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Văn bản số 384/CV-BCĐ ngày 

19 tháng 01 năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

2. Công tác truyền thông: Tiểu ban Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các địa phương phải tăng cường mạnh mẽ hơn 

nữa công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức; đặc 

biệt là tuyên truyền vận động người dân tiêm đầy đủ vắc xin và chấp hành các biện 

pháp phòng, chống dịch (theo thông điệp 5K của Bộ Y tế) để bảo vệ sức khỏe chính 

bản thân, gia đình mình và cộng đồng (nhất là người dân tộc thiểu số, người dân ở 

vùng sâu vùng xa). 

3. Tiêm vắc xin phòng COVID-19: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa để 

hoàn thành việc tiêm đủ 3 mũi vắc xin Abadala trong tháng 02/2022, chiến dịch tiêm 

liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I/2022. 

4. Công tác cách ly, điều trị: Sở Y tế chủ trì với Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố: 

- Đảm bảo hoạt động chuyên môn cho các Trạm Y tế/Trạm Y tế lưu động/Tổ 

chăm sóc người nhiễm COVID-19; tăng cường công tác quản lý, đáp ứng cách ly F0 

tại nhà, F0 tập trung (thiết lập hệ thống quản lý, thông tin, báo cáo, tư vấn, chăm 

sóc, cấp phát thuốc, theo dõi, điều trị, xác nhận khỏi bệnh cho F0 tại nhà, F0 tập 

trung; chuyển F0 tại nhà, F0 tập trung đến cơ sở y tế điều trị khi cần nhập viện, kêu 

gọi các hoạt động xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch). 

- Khẩn trương ban hành sổ tay hướng dẫn cách ly điều trị F0 tại nhà cho người 

bị cách ly điều trị và cho nhân viên y tế, lực lực phòng, chống dịch. Hoàn thành trước 

ngày 15 tháng 02 năm 2022. 

- Tăng cường tổ chức tập huấn cho các Tổ cộng đồng/Trạm y tế lưu động/Tổ 

chăm sóc người nhiễm COVID-19 ở các địa phương về việc triển khai nhiệm vụ của 

từng Tổ/trạm; hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể, tránh chồng chéo nhiệm vụ, đảm bảo khoa 

học (đặc biệt công tác hỗ trợ, chăm sóc, giám sát, quản lý, điều trị, cách ly... F1, F0 

tại nhà). Hướng dẫn cho lực lượng khác tham gia phòng, chống dịch như thanh niên, 

phụ nữ... 

- Hỗ trợ nhân lực để địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo đạt 

chỉ tiêu đề ra của Thủ tướng Chính phủ. 
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5. Công tác điều tra, truy vết: Thống nhất đề xuất của Giám đốc Sở Y tế về 

việc thực hiện công tác điều tra, truy vết theo hướng nhất quán, có trọng tâm, trọng 

điểm để tập trung nguồn lực vào việc cách ly điều trị, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong. 

Giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nhất quán. 

6. Sử dụng, mua sắm thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm: Thủ trưởng các Sở, 

ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Triển khai cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và quán triệt sâu 

sắc đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm 

túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác đấu thầu, mua sắm 

thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng 

phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Sở Y tế tiếp tục tổ chức bảo quản, phân phối đến các đơn vị, địa phương thực 

sự có nhu cầu và sử dụng thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm được hỗ trợ theo đúng quy 

định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng thiết bị, vật tư y 

tế, sinh phẩm của các đơn vị, chấn chỉnh kịp thời bất cập.  

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chủ động xây dựng Phương án xử lý tình huống ứng phó với diễn biến tình 

hình dịch bệnh, huy động cả hệ thống chính trị, tất cả các lực lượng trên địa bàn quản 

lý để kiểm soát dịch quy mô toàn xã đến quy mô nhỏ nhất có thể như thôn, xóm, 

cụm dân cư... nhằm phát hiện dịch bệnh kịp thời, ngăn chặn lây lan, bùng phát diện 

rộng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tổ cộng đồng, Trạm y tế lưu 

động, Tổ chăm sóc người nhiễm đảm bảo khoa học và hiệu quả; đảm bảo người cách 

ly, điều trị tại nhà có thể dễ dàng liên hệ được với nhân viên của các Tổ/trạm; tuyệt 

đối không để xảy ra tình trạng người bệnh COVID-19 không liên hệ được với 

cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị kịp thời. 

- Căn cứ tình hình hiện nay, sớm kiện toàn lại và đảm bảo các Tổ cộng 

đồng/Trạm y tế lưu động/... phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn hoạt động 

đúng thực chất, hiệu quả; tránh trường hợp chi trả kinh phí cho các Tổ/trạm hoạt 

động cầm chừng, kém hiệu quả. 

- Đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và an sinh xã hội cho 

việc cách ly F1, F0 tại nhà. Sẵn sàng cho việc tổ chức triển khai thực hiện các khu 

điều trị F0 tập trung tại địa phương khi cần thiết. 

- Thường xuyên tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo quy mô xã, đồng thời quy 

định các biện pháp hành chính theo quy định để đảm bảo kiểm soát hiệu quả các ổ 

dịch xuất hiện trên địa bàn. 

8. Đề nghị Tỉnh đoàn, Đoàn thanh niên cấp huyện, xã huy động lực lượng 

đoàn viên thanh niên tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ 

trợ cho ngành Y tế và chính quyền địa phương chăm sóc, tư vấn cho các trường hợp 

F0 cách ly điều trị tại nhà kịp thời. 

9. Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo tỉnh tích cực phát huy vai trò trách nhiệm 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; điều phối tốt việc tiếp nhận, thu dung, 
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điều trị người mắc COVID-19; tăng cường năng lực hoạt động chuyên môn và công 

tác giám sát tại các đơn vị, địa phương. 

10. Đảm bảo phòng, chống dịch cho các cơ quan, đơn vị trong tuần đầu tiên 

đi làm việc sau Tết Nguyên đán 2022:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các giáo viên, cán bộ, nhân viên của 

các trường học trên địa bàn tỉnh đều phải có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên âm tính (tự test nhanh hoặc test nhanh dịch vụ tự chi trả) để đảm bảo cho 

việc dạy học trực tiếp. 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khác xem xét sự cần thiết để yêu cầu cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động test nhanh kháng nguyên (tự test nhanh hoặc test 

nhanh dịch vụ tự chi trả) để đảm bảo phòng, chống dịch trong quá trình làm việc. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa 

phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Tỉnh đoàn. 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Cầu  
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