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THÔNG BÁO  
nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

----- 

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Ban 

Chỉ đạo) họp bàn giải pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới. Đồng chí Hoàng 

Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có 

các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, 

Ban Chỉ đạo thống nhất kết luận:  

1. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực, tích cực 

triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, góp 

phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ sức khỏe 

Nhân dân. 

Từ tháng 5 năm 2022 đến nay, số ca mắc trên địa bàn tỉnh giảm mạnh (trung 

bình mỗi ngày có khoảng 8-15 ca). Công tác tiêm phòng được quan tâm thực hiện, 

tỷ lệ bao phủ vắc xin tăng, nhất là đối tượng trên 18 tuổi và từ 12 đến 17 tuổi. 

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch được thực hiện thường xuyên; phần lớn 

người nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại nhà theo hướng dẫn, hỗ trợ của 

nhân viên y tế và tổ Covid cộng đồng; một số ít người có bệnh nền mắc Covid-19 

được cách ly, điều trị kịp thời tại cơ sở y tế nên không có ca tử vong... 

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo còn chủ quan, lơ 

là trong việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch. Công tác thông tin tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, đầy đủ, nội dung chưa 

phong phú. Công tác vận động người dân tham gia tiêm chủng hiệu quả chưa 

cao… nên tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 mũi bổ sung (mũi 3, 4) cho các đối tượng 

tại một số địa phương còn chậm, tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

chưa đáp ứng yêu cầu.  

Ban Chỉ đạo biểu dương các đơn vị làm tốt; phê bình các huyện Chợ Đồn, Ba 

Bể, Pác Nặm chưa làm tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là thực hiện tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 (tính đến 30/8/2022, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho đối tượng từ 12-17 

tuổi tại huyện Pác Nặm mới đạt 43,39%, huyện Chợ Đồn đạt 66,93%, huyện Ba Bể 

đạt 67,93%).  

2. Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến phức 

tạp, khó lường, với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới có thể làm cho dịch 

bệnh gia tăng trở lại, nguy cơ dịch chồng dịch cao... Do đó, nhằm thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo yêu cầu:  
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2.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo kiểm tra cơ quan, đơn 

vị, mình phụ trách phối hợp và chủ động tham mưu đề xuất các phương án phòng, 

chống dịch với Ban Chỉ đạo. 

2.2. Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố: 

- Nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh; không được lơ là, chủ quan, mất 

cảnh giác để dịch bệnh bùng phát trở lại. Người đứng đầu đơn vị, địa phương nào để 

dịch bệnh bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống dịch đã và mới ban hành, 

nhất là thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính 

phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tiêm phòng 

vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, tỷ lệ bao phủ cao. 

- Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch. Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

phê duyệt. Không lợi dụng các chính sách trong công tác phòng, chống dịch để 

trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.  

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chủ chốt tại địa phương, nhất là 

người đứng đầu cấp ủy, trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, công tác tiêm 

vắc xin phòng Covid-19; coi đây là một trong những tiêu chí để cuối năm đánh giá 

toàn diện các mặt công tác. 

2.3. Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và người dân hiểu tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền, trách 

nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; tuyên 

truyền để người dân yên tâm, không hoang mang trước những thông tin trái chiều, 

nhất là trên mạng xã hội và không chủ quan, lơ là trước tình hình, diễn biến mới 

của dịch bệnh; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.  

Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục dành thời lượng phát sóng, tập 

trung tuyên truyền cho người dân hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về công tác phòng, chống dịch. 

2.4. Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y 

tế để chủ động xây dựng các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện thực 

tế của tỉnh, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Chỉ đạo rà soát, chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho mọi tình huống dịch 

bệnh có thể xảy ra. Tăng cường chỉ đạo các ngành phối hợp giải quyết ngay tình 

trạng thiếu vật tư y tế, hoá chất tại các cơ sở khám chữa bệnh, không để tình trạng 

thiếu vật tư y tế, hoá chất, thuốc điều trị… 

- Chỉ đạo việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và sử dụng kịp thời, 
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hiệu quả số vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ, tránh lãng phí, không để vắc 

xin quá hạn, thừa vắc xin, trả vắc xin khi còn đối tượng phải tiêm.  

- Chỉ đạo các cấp chính quyền trên địa bàn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 

người để tổ chức tiêm phòng. Xây dựng phương án tổ chức tiêm tại vùng có tỷ lệ tiêm 

thấp để bảo đảm mục tiêu đề ra, nhất là học sinh, giáo viên, công nhân lao động. 

- Chỉ đạo quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực. 

2.5. Sở Y tế  

- Bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh để chủ động, kịp thời tham mưu cho 

Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19.  

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện tốt việc tư vấn, khám, điều trị cho người 

dân sau khi mắc Covid-19, hạn chế thấp nhất số ca tử vong. 

- Hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc kịp thời thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch (theo thông điệp “2 K (khẩu trang, khử 

khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện 

pháp khác” của Bộ Y tế), tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người tham gia phòng, 

chống dịch. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm ổn định tâm lý đối 

với viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế. Kịp thời biểu dương, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch. 

- Chủ động, kịp thời đề xuất các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi cần thiết. 

Trong quá trình tham mưu xây dựng báo cáo phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo 

cần đánh giá cụ thể, khách quan, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống dịch của các ngành, địa phương. 

- Trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị 

liên quan đến thủ tục đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, những vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Trung ương gửi Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh để kiến nghị với 

Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo nắm chắc tình hình tiêm vắc xin phòng Covid-19 

đối với giáo viên, học sinh nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống 

dịch cho năm học mới. 

2.7. Công an tỉnh có giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong phòng, chống 

dịch bệnh; kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên 

tạc, thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch.  

2.8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền 

thông tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ năng cho người 

dân nâng cao sức khỏe, lợi ích và hiệu quả của tiêm vắc xin phòng Covid-19; đa 

dạng hóa, sân khấu hóa công tác tuyên truyền, có tính sáng tạo, phù hợp với trình 

độ nhận thức, tâm lý của người dân, để người dân dễ nhớ, dễ hiểu. Cảnh báo về 

mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới; hướng dẫn người dân chăm sóc sức 
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khỏe sau Covid-19. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu đi 

đầu của lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong việc tiêm vắc xin phòng dịch đầy đủ, để tăng độ bao 

phủ vắc xin. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái về công tác 

phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân.  

2.9. Ban Dân vận Tỉnh ủy nắm chắc tình hình cơ sở; tập trung tuyên truyền 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động cán bộ, đảng viên và 

quần chúng Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

2.10. Giao đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo có văn bản 

định kỳ hằng tháng gửi đồng chí Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch của từng địa phương, 

trong đó chỉ rõ xã, phường, thị trấn nào phối hợp tốt, đơn vị nào phối hợp chưa tốt 

còn biểu hiện khoán trắng cho cơ quan chuyên môn... Đồng thời, đề nghị cấp ủy, 

chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh công tác phòng, 

chống dịch, nhất là tiêm vắc xin phòng Covid-19. Văn bản đồng gửi các thành viên 

Ban chỉ đạo để theo dõi, nắm tình hình. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo để các đơn vị, địa 

phương và các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy và bản điện tử: 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận Tỉnh ủy, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Sở Y tế,                                                      thực 

- Các huyện ủy, thành ủy,                            hiện  

- UBND các huyện, thành phố, 

- Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, 

- Các thành viên BCĐ tỉnh, 

- Đồng chí Bí thư các huyện, thành ủy, 

- Lưu Ban Chỉ đạo. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
kiêm 

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 
 

 

 

Lèng Văn Chiến 
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