ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐIỆN BIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 434 /UBND-TTYT

Điện Biên, ngày 07 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện công tác
phòng, chống dịch COVID-19 trên
địa bàn huyện Điện Biên.

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện;
- UBND các xã thuộc huyện.
Thực hiện Công văn 603/UBND-KGVX, ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh
Điện Biên về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện; yêu cầu các phòng, ban, cơ quan,
đơn vị huyện; UBND các xã thuộc huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Các phòng, ban, cơ quan đơn vị, đoàn thể huyện
- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện không nghiêm
các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị, phải
luôn, bám sát tình hình, dự báo tốt tình hình, 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 trên địa bàn, cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả nguyên tắc: 5K + vắc xin, thuốc điều trị +
công nghệ + ý thức của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong đó tập trung vào các trụ cột chính: xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị và đề
cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
2. Trung tâm Y tế huyện
- Tập trung chỉ đạo, triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” trong
việc tổ chức việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18
tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Chuẩn bị sẵn sàng các
nguồn lực để tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
ngay khi có hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, và theo kế hoạch của UBND
huyện khi có vắc xin. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho
những người có nguy cơ cao.
- Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại nhà cho những trường
hợp không chống chỉ định với vắc xin nhưng gặp khó khăn trong việc di chuyển
ra địa điểm tiêm tập trung.
- Tăng cường hướng dẫn cách ly, chăm sóc, điều trị tại nhà đối với các
bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ; thực hiện
tốt công tác kết nối, hội chẩn, theo dõi, tư vấn điều trị từ xa; kịp thời chuyển
tuyến, chuyển tầng điều trị; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người mắc
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COVID-19 không liên hệ được với cơ sở y tế, không được quản lý, theo dõi y tế,
cấp phát thuốc điều trị; chỉ đạo việc quản lý chất thải đối với các trường hợp
bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà theo Công văn số 578/UBNDKGVX, ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh để hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong
cộng đồng.
- Phân bổ thuốc điều trị đã được Bộ Y tế cấp và các Tổ chức tài trợ đến
các cơ sở điều trị trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất có thể để phục vụ
công tác điều trị, bảo vệ tính mạng Nhân dân.
- Tiếp tục hướng dẫn các xã tổ chức điều trị toàn diện, phân tầng điều trị,
giảm tối đa các trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong
là ưu tiên hàng đầu.
- Quan tâm nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế tuyến cơ sở; có
phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác phòng
chống dịch cho các trường học trên địa bàn.
- Tiếp tục chỉ đạo, kiếm tra tiến độ thực hiện của các trạm y tế xã, các cơ
sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn huyện trong việc chủ động xây
dựng kế hoạch dự trù và bảo đảm đủ thuốc điều trị, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư
tiêu hao, trang thiết bị, trang bị phòng hộ..., đặc biệt là ô xy y tế phù hợp với các
cấp độ dịch. Đối với các loại thuốc thiết yếu, phải có cơ số dự phòng phù hợp
cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu có thể xảy ra.
3. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo, Trung tâm chỉ huy phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 các xã;
- Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, “thích ứng an toàn linh hoạt kiểm
soát có hiệu quả dịch Covid-19” có phương án dự phòng cụ thể phù hợp với
từng tình huống dịch có thể xảy ra, đảm bảo các điều kiện ứng phó với dịch
bệnh COVID-19 tại địa phương; kích hoạt trạm y tế lưu động, bố trí lực lượng,
rà soát trang thiết bị, nhân lực... phù hợp với đặc điểm tình hình của từng xã, với
phương châm "4 tại chỗ" và nhất quán quan điểm chỉ đạo: Vừa phòng chống
dịch, vừa thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo
quốc phòng an ninh,
- Tiếp tục duy trì, phát huy tối đa vai trò của Tổ COVID cộng đồng, đảm
bảo an ninh trật tự và các điều kiện khác đáp ứng cho công tác quản lý, điều trị
người mắc COVID-19 tại nhà, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo diễn biến tình
hình dịch trên địa bàn.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn về
các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K theo khuyến
cáo của Bộ Y tế, tránh tập trung đông người khi không cần thiết, đeo khẩu trang
khi ra khỏi nhà và nơi công cộng,
4. Phòng văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh Truyền hình huyện
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 để Nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, trách
nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác phòng, chống dịch.
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- Phối hợp với Trung tâm Y tế và các địa xã thực hiện công tác tuyên
truyền bảo đảm đúng nội dung, đúng hướng, đúng quan điểm, đúng chủ trương
của Đảng, Nhà nước; phản ánh đúng sự thật, có phân tích, đánh giá khách quan,
toàn diện, không giật tít, không để gây hiểu sai, hoang mang trong dư luận; tích
cực đấu tranh phản biện, ngăn chặn các thông tin xấu, xuyên tạc, làm saỉ lệch
chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của huyện trong công tác phòng,
chống dịch bệnh COVID-19.
Nhận được công văn, Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
tổ chức chính trị xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND
các xã thuộc huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Y tế (B/c);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện (B/c);
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TTYT.
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