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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 243 /UBND-VX

Lào Cai, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên
đán Nhâm Dần năm 2022 và triển khai
điều trị F0 tại nhà

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 của
Chính phủ về việc tiêm thần tốc vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng
chống Covid-19. Để đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19” trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố
- Tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày
31/12/2021 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường
phòng, chống dịch COVID-19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19” trên địa bàn trong thời gian tới.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người
dân tuân thủ nghiêm việc thực hiện 5K; không tập trung đông người để ăn uống, vui
chơi trong dịp nghỉ Lễ. Hạn chế di chuyển, đi lại ngoại tỉnh và đến các vùng đang
có dịch trong cộng đồng. Trường hợp có việc cần thiết đi ra ngoài tỉnh báo cáo Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, khi trở về phải khai báo y tế và thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện rà soát tới tất cả các hộ gia đình trên địa bàn để
nắm được số lượng người thân từ ngoại tỉnh về nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
2022 trên địa bàn quản lý.
- Tuyên truyền, khuyến khích người dân từ tỉnh ngoài về quê ăn Tết Nguyên
đán tại địa phương chủ động khai báo y tế, tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV2 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng.
- Đẩy mạnh triển khai việc cách ly, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà trên phạm vi
toàn tỉnh theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2792/SYT-NVY ngày
28/12/2021 và triển khai Trạm y tế lưu động tại địa phương nơi có F0 điều trị tại
nhà đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận với các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa,
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từ cơ sở (Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 16/01/2022 đã tổ chức cho 251 trường
hợp F0 điều trị tại nhà, đến nay đã có 43/215 trường hợp khỏi bệnh. 208 trường
hợp đang điều trị với tình trạng sức khỏe đều ổn định. Không có trường hợp tiến
triển nặng).
- Khẩn trương kích hoạt cơ sở thu dung điều trị F0 đối với các trường hợp
không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà. Chỉ chuyển tuyến khi vượt quá khả
năng chuyên môn hoặc vượt quá năng lực của cơ sở thu dung điều trị.
- Chủ động bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục
phòng hộ cá nhân… để thực hiện công tác phòng, chống dịch theo phương châm
4 tại chỗ.
3. Sở Y tế
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị tại các tuyến. Phối hợp với
các địa phương bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục
phòng hộ cá nhân; bảo đảm ô xy y tế tại các bệnh viện, các tầng 1, 2, 3 điều trị bệnh
nhân COVID-19 theo phương án của tỉnh.
- Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết, không để xảy ra
tình trạng tăng giá đột biến, tăng giá hàng loạt; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ
sở kinh doanh thuốc phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi
đầu cơ, tích trữ, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép
lưu hành.
4. Các sở, ban, ngành khác:
Chủ động, tích cực triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo ngành, lĩnh vực được phân
công phụ trách; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các địa phương trong
công tác triển khai, thực hiện.
Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị
xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Báo Lào Cai;
- Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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