
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KGVX Bình Phước, ngày      tháng      năm 2021 

 

                                         

                                                

                         

        Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  
Thực hiện Công văn số 9830/BYT-DP ngày 19/11/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp tục 

thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 5434/SYT-NV ngày 21/11/2021, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế chủ động tham mưu xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch 

bệnh trên địa bàn đảm bảo cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người 

dân là trung tâm, là chủ thể và lấy cấp cơ sở là nền tảng trong phòng, chống dịch; trong 

đó tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, bao phủ vắc xin cho người dân; nâng cao 

năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở để ứng phó 

thường xuyên, kịp thời; chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các Trạm Y tế lưu động ngay 

tại xã, phường, thị trấn, ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp để 

người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, ngay tại cơ sở; đảm bảo về thuốc điều 

trị và bổ sung nhân lực cho các Trạm Y tế tại các xã, phường, thị trấn khi có 

số ca mắc Covid-19 tăng cao; khoanh vùng, cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất 

có thể; tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K và đề cao ý thức phòng, chống dịch của 

người dân. Thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền 

kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn, có đủ điều kiện. 

2. Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), viêm phổi nặng (SVP), 

giám sát trọng điểm Covid-19, giám sát dựa vào sự kiện (EBS), giám sát phát hiện sớm 

các trường hợp nghi mắc Covid-19 tại cộng đồng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các 

trường hợp nghi ngờ có biểu hiện ho, sốt nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc Covid-

19; kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan, bùng phát trong 

cộng đồng; đồng thời, triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu 

vực cách ly, khu phong tỏa. Kiểm soát nghiêm, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, đặc 

biệt là các đường mòn, lối mở. 

- Trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ; xác định thần tốc truy vết, xét nghiệm là then chốt để 

sớm kiểm soát hiệu quả dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch, chuyển dần 

các vùng cấp 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. 

Phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường thông tin trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để những người dân tại các địa bàn có trường hợp mắc Covid-19, địa bàn có nguy 
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cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe 

và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh phải nghiêm túc thực hiện phân luồng, 

khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người đến khám bệnh thực hiện các 

quy định phòng, chống Covid-19; cán bộ y tế, các khoa phòng, bộ phận có 

nguy cơ cao phải cảnh giác, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám sàng lọc, 

phân loại bệnh nhân, không chuyển lên tuyến trên đối với bệnh nhân nhẹ, 

bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng để tránh quá tải và nguy cơ lây nhiễm tại các 

cơ sở y tế. 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng theo quy 

định, đảm bảo an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử 

để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng. Tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai tiêm 

mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ từ 12 - 

17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao 

thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe... Yêu cầu 

thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn Covid-19, thường xuyên cập nhật trạng 

thái trên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 

trong khu công nghiệp, trường học; duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi 

đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Đẩy mạnh 

tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ 

quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch. 

4. Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm soát chặt chẽ 

di biến động dân cư, nắm chắc tình hình công dân khi ra, vào địa bàn, người có nguy cơ 

đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp (như lái xe, phụ xe đường dài, liên 

tỉnh; người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa 

phương làm việc,…) để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên. 

5. Sở Y tế thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm hằng ngày 

về kết quả giám sát, điều tra, phòng chống dịch Covid-19, gửi Bộ Y tế theo quy định./. 

 
Nơi nhận:      KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, P.KGVX, T-34018/11. 

     PHÓ CHỦ TỊCH     

 

 

 

 
 

 

       Trần Tuyết Minh 

 

 
    
 


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-22T16:51:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Nguyễn Tín Nghĩa<nguyentinnghia.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-22T16:54:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Trần Tuyết Minh<p.chutichtrantuyetminh@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-22T17:32:00+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-22T17:32:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-22T17:32:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước - MĐD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: stttt@binhphuoc.gov.vn
	2021-11-22T17:33:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH PHƯỚC
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




