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 Thời gian qua, các cơ quan, địa phương đã nỗ lực, tích cực triển khai quyết liệt 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của 

Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế, đã góp phần làm tốt 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ổn định đời sống nhân dân. 

Song, hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại một số 

tỉnh/thành phố trong khu vực, số ca mắc mới trong cộng đồng tiếp tục xuất hiện, việc 

kiểm soát triệt để nguồn lây gặp khó khăn và đặc biệt vẫn còn hiện tượng chủ quan, 

không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch ở một số tổ chức, cá nhân. 

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ cấp bách, trọng 

tâm, hàng đầu của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và của toàn dân trong 

giai đoạn hiện nay. Để thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và của ngành Y tế. Sở Y tế (Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh) đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền, UBND các xã, 

phường, thị trấn và các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung 

sau:   

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, Bộ Y tế cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, của ngành Y tế và các cơ quan chức năng có liên 

quan với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. 

2. Thực hiện xét nghiệm bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình 

dịch bệnh ở từng nơi tránh lạm dụng, lãng phí; triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

COVID-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả; kiểm tra, giám sát khắc phục ngay những tồn 

tại liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói chung, nhất là việc tổ 

chức xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng COVID-19, xử lý rác thải y tế, vỏ lọ vắc xin 

sau tiêm phòng COVID-19. 

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch 

trên địa bàn và trong từng đơn vị, trong đó chú trọng: Công tác phòng, chống dịch 
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bệnh COVID-19 tại các cơ sở, khu vực có nguy cơ cao; việc thực hiện các chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trong tình hình mới; việc sản xuất, kinh doanh sinh phẩm, thuốc, hóa chất, trang 

thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm phòng tránh việc đầu cơ, 

tăng giá, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; việc tuân thủ thực 

hiện 5K về phòng, chống dịch của Bộ Y tế; việc thực hiện các quy định về bán thuốc 

cho người có triệu chứng liên quan cảm cúm, sốt, ho, tức ngực, khó thở, tiêu chảy, 

mất vị giác,…; việc thực hiện tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống 

COVID-19 và chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19; việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về giá dịch vụ chẩn đoán nhanh và xét nghiệm xác định 

COVID-19; việc thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống 

dịch COVID-19 tránh tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong 

mua sắm. 

4. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát cần kết hợp công tác tuyên 

truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời phát hiện, xử lý 

kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế và các quy định pháp luật liên quan. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình 

sự, chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định, công bố 

rộng rãi các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời đề 

xuất động viên, khen thưởng các điển hình tốt.  

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các địa phương, đơn 

vị bám sát thực tiễn và linh hoạt để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời về 

Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế để được hướng dẫn và phối hợp, 

giải quyết.  

Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tỉnh) đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh quan tâm, triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo các cấp theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận:                                                                                Q. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                      

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thường trực BCĐ  

  PCD bệnh COVID-19 tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng CM Sở; 

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh;                                                              Nguyễn Tuấn 
- Các Bệnh viện/TTYT tuyến huyện; 

Lưu: VT, TTrS. 

Gửi văn bản điện tử  
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