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THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

----- 

Ngày 16/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe báo cáo và cho ý kiến 

về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19 giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh (từ ngày 20/10/2021 đến 

ngày 14/12/2021). Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Long Biên-Ủy viên Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và ý kiến của các đồng chí dự 

họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Đánh giá tình hình, kết quả phòng, phống dịch 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình và thống nhất cao với báo cáo của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Sau gần 02 tháng thực hiện các biện 

pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 1; đến nay tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát mặc dù có chậm 

hơn mục tiêu ban đầu, nhưng toàn tỉnh cơ bản đã chuyển sang cấp độ 1, đạt được 

mục tiêu đề ra chuyển sang giai đoạn mới từ ngày 16/12/2021. Các điều kiện đảm 

bảo chính thức chuyển sang giai đoạn bình thường mới ổn định và có tính bền 

vững hơn; số ca nhiễm, ca chuyển nặng và tử vong giảm; tỷ lệ tiêm chủng vắc xin 

đạt cao và đã phát huy hiệu quả; thực hiện mô hình phân tầng, phân tuyến điều trị 

rõ theo đặc thù riêng của tỉnh đã phát huy hiệu quả. Năng lực tham mưu, đề xuất 

và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về tiêm chủng vắc xin, về xét 

nghiệm tầm soát, về điều trị bệnh nhân Covid-19 của ngành Y tế được nâng lên, hệ 

thống y tế hoạt động đồng bộ, chủ động và đạt hiệu quả tích cực. Năng lực lãnh 

đạo, chỉ đạo, quản lý thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trong 

bối cảnh tình hình mới; ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân về 

phòng, chống dịch được nâng lên. 

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ triển khai các chiến lược đúng đắn; 

sự lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ, giúp đỡ Bộ, ngành Trung ương; nhất là, Bộ Y tế kịp 

thời, hiệu quả. Sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, các lực 

lượng trong hệ thống chính trị, nhất là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Sự 

tham gia và hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp về vật tư, trang thiết bị, kinh phí 

phòng, chống dịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những đóng 
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góp của doanh nghiệp và lực lượng tuyến đầu cho công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn tỉnh thời gian qua. 

- Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy 

cơ xâm nhập biến chủng mới vào tỉnh là hiện hữu. Tiêm vắc xin cho trường hợp 

trên 65 tuổi ở một số địa phương chưa đạt được mục tiêu đề ra; hiện còn khoảng 

1.800 người trên 50 tuổi chưa tiêm vắc xin; một bộ phận người dân chưa chấp 

hành nghiêm quy định, còn chủ quan, lơi lỏng phòng chống dịch; nhân lực y tế cơ 

sở và dự phòng trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị chưa đáp ứng được yêu cầu nếu 

dịch bệnh có diễn biến xấu nhất; một bộ phận lực lượng tuyến đầu chống dịch quá 

tải, nhất là đội ngủ nhân viên y tế; nguồn lực huy động từ xã hội cho phòng, chống 

dịch còn hạn chế, tham gia của hệ thống y tế tư nhân trong cung ứng dịch vụ y tế 

chưa mạnh; vẫn còn vướng mắc trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… 

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do: Năng lực chỉ đạo, 

quản lý của một số địa phương còn hạn chế; công tác tuyên truyền thực hiện quy 

định, biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn tạm thời thích ứng an toàn, hiệu 

quả phòng, chống dịch có việc chưa sâu, chưa kịp thời; công tác chỉ đạo kiểm soát, 

kiểm tra, giám sát thực hiện quy định phòng, chống dịch ở một số địa phương, cơ 

quan, đơn vị còn lơi lỏng. 

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

Để đảm bảo thực hiệu quả “mục tiêu kép” về linh hoạt thích ứng, hiệu quả 

trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Thông 

báo số 372-TB/TU, ngày 15/12/2021 của Thường trực Tỉnh ủy; trong đó lưu ý một 

số nội dung sau: 

2.1. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2, 

đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

2.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên tư tưởng lực lượng tuyến 

đầu phòng chống dịch; vận động người dân nâng cao nhận thức về thực hiện quy 

định phòng, chống dịch trong tình hình mới và các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do dịch Covid-19; từ đó tự giác thực hiện nghiêm quy định 5K, tiêm vắc 

xin trong phòng, chống dịch và đồng thuận cao việc tổ chức thực hiện chính sách 

hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.  

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông đầy đủ, kịp thời về tình hình và công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, không tạo tâm lý hoang mang, lo lắng mà thắt 
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chặt các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là 

trong thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. Kịp thời tuyên truyền, động viên lực 

lượng tuyến đầu, những cá nhân điển hình, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong 

kiểm soát, giám sát phòng, chống dịch Covid-19.  

2.3. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người 

dân trên địa bàn. Chỉ đạo rà soát, nắm rõ số liệu tiêm chủng cho người dân trên địa 

bàn, nhất là về: các trường hợp chưa tiêm chủng, tiêm không đủ liều theo quy định, 

phân loại các trường hợp không đồng ý tiêm chủng, các trường hợp không đủ điều 

kiện tiêm chủng, có giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã đề ra đảm bảo an toàn cao nhất; báo cáo Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 24/12/2021. 

Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh hoàn thành tiêm chủng cho lứa tuổi từ 12-17 để 

sớm cho học sinh đi học trở lại khi đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định; 

đồng thời có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi, đảm bảo các điều kiện an 

toàn cao nhất, với các giải pháp tuyên truyền, vận động và cách làm phù hợp để 

hoàn thành việc tiêm chủng nhanh nhất khi được phân bổ đủ vắc xin. 

2.4. Tập trung thực hiện xét nghiệm tầm soát có trọng tâm, trọng điểm; đồng 

thời đẩy mạnh việc xã hội hóa tham gia xét nghiệm và cung ứng dịch vụ, thiết bị, 

vật tư phòng, chống dịch. 

2.5. Tiếp tục nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 và hoạt động 

của các cơ sở y tế, nhất là y tế cơ sở trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 

tại nhà. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh chỉ đạo đánh giá các mô 

hình điều trị bệnh nhân Covid-19, trong đó làm rõ phương thức tổ chức phân tầng 

hợp lý, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tỉnh; lưu ý rà soát, chuẩn bị các 

phương án, kịch bản bảo đảm các điều kiện về nhân lực y tế, vật tư trang thiết bị 

phòng, chống dịch trong trường hợp dịch bùng phát, có diễn biến xấu nhất. 

Đẩy mạnh huy động xã hội hóa tham gia phòng, chống dịch và chăm sóc 

bệnh nhân Covid-19; nhất là khuyến khích cơ sở y tế tư nhân tham gia cung ứng 

thuốc điều trị Covid-19, dụng cụ, thiết bị xét nghiệm, thông tin, tuyên truyền để 

đơn vị, doanh nghiệp, người dân chủ động trong phòng, chống dịch. 

2.6. Tăng cường giám sát, kiểm soát các hoạt động có nguy cơ; cảnh giác, 

phòng ngừa tình huống tái phát dịch trong dịp lễ Giáng sinh, mừng năm mới... 

2.7. Thực hiện tốt các chế độ chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

dịch bệnh Covid-19.  
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2.8. Triển khai thí điểm mở cửa du lịch ở một số điểm, đảm bảo đủ điều 

kiện; trong đó phải kiểm soát được du khách, nhân viên phục vụ và các hoạt động 

du lịch, gắn với tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để nhân 

rộng. 

Về Kế hoạch đi học trở lại cần chủ động, nơi nào đủ điều kiện trước (tiêm 

vắcxin đủ 2 mũi, đủ 14 ngày) thì tổ chức học trực tiếp trước. Rà soát, đảm bảo các 

quy định, phương án cụ thể khi phát sinh các tình huống có thể xảy ra. 

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn trực tiếp 

kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai thực hiện các Thông báo kết luận và chỉ đạo 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các địa 

phương; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

4. Về kiến nghị đề xuất. 

- Thống nhất chính thức chuyển giai đoạn mới về thực hiện thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ ngày 16/12/2021. 

- Về đề xuất đối với trường hợp từ chối tiêm vắc xin thì phải chi trả chi phí 

điều trị khi mắc Covid-19: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nghiên 

cứu kỹ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cân nhắc kỹ các điều kiện triển 

khai thực hiện phải đảm bảo sự đồng thuận của người dân và có đủ thời gian để 

tuyên truyền vận động trước khi áp dụng. 

Yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh; các ban đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy quán 

triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung Thông báo này và các văn bản chỉ đạo 

có liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kịp thời báo cáo, đề 

xuất, kiến nghị về Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo giải 

quyết. 

 

Nơi nhận 
- Các ban Đảng tỉnh, BCS Đảng, Đảng đoàn; 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh;  

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;                        

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

    

  

 

 

Nguyễn Đức Thanh 

 


