
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Số:               /CV-BCĐ 

V/v tăng cường phòng chống dịch 

COVID-19 trong giai đoạn mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phú Thọ, ngày        tháng 4 năm 2021 

                    

              Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. 

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp. Ngày 

26/4/2021, tại Ấn Độ ghi nhận hơn 300 nghìn ca mắc, trên 2.000 ca tử vong; một số 

quốc gia Đông Nam Á láng giềng có số ca mắc cao trong ngày như: Philippines (8.929), 

Indonesia (5.944), Thái Lan (2.048), Campuchia (180), Lào (113),…. Nguy cơ dịch 

COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam cũng như tỉnh Phú Thọ ở mức độ rất cao. 

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg, ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19; Thông báo kết luận số 81/TB-

VPCP, ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-

19; Văn bản số 1651/UBND-KGVX, ngày 26/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng 

chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đề nghị: 

1. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị  

1.1. Tiếp tục chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch, tuân thủ 5K tại các trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ quan, 

doanh nghiệp, khu công nghiệp, hoạt động văn hóa - lễ hội, hoạt động thể thao tập trung 

đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, bệnh viện, cơ sở y tế,… thuộc 

ngành, địa phương quản lý. Đặc biệt, UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo chính quyền 

cấp xã, tổ COVID-19 cộng đồng thường xuyên hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ các biện 

pháp 5K tại các đám cưới, đám ma, các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn. 

1.2. Chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn 

vị gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đi tham quan, du 

lịch, lễ hội ngoài địa bàn tỉnh, nhất là các vùng có dịch, những nơi có nguy cơ lây nhiễm 

cao; đặc biệt là dịp nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2021.  

Trong trường hợp thực sự cần thiết phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp 5K; 

thường xuyên bật và sử dụng ứng dụng Bluezone, khai báo y tế qua QR-Code trong suốt 

thời gian ra khỏi địa bàn tỉnh. Khi trở về tỉnh phải khai báo y tế điện tử qua ứng dụng 

NCOVI, Vietnam Health Declaration (trong trường hợp có sử dụng điện thoại thông 

minh) hoặc khai báo y tế tại cơ quan y tế nơi cư trú.  

1.3. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở thuộc quyền quản lý thực hiện tự rà soát, đánh 

giá các quy định về đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19; cập nhật điểm 

tự đánh giá lên hệ thống Bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia. Thực hiện kiểm tra và xử 

lý nghiêm các cơ sở không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 theo 

quy định. 
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1.4. Các ngành, các địa phương chủ động xây dựng, cập nhật, hoàn chỉnh các 

phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch COVID-19 chủ động theo phương 

châm bốn tại chỗ, thần tốc. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, 

Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thị, thành căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ, địa bàn quản lý được giao tiếp tục quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly y 

tế, theo dõi y tế sau cách ly. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ các trường hợp công dân Việt 

Nam/chuyên gia nước ngoài đến/trở về từ các quốc gia đang có dịch COVID-19 mới 

nổi, chưa được kiểm soát. 

3.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp 

tăng cường hoạt động rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc quản lý di biến động dân cư tại nơi 

cư trú, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. 

4. Sở Y tế 

4.1. Giao Bệnh viện đa khoa tỉnh chủ động rà soát các Cơ sở cách ly, theo dõi tập 

trung - Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát các điều kiện 

cách ly y tế tại Cơ sở cách ly tập trung - Khách sạn Hương Giang đảm bảo giám sát chặt 

chẽ, không để lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

4.2. Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 1 và những đợt tiếp theo năm 2021 trên địa tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

4.3. Chủ động đảm bảo cơ số hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết 

bị phòng chống dịch COVID-19 theo các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt trong việc 

tổ chức xét nghiệm diện rộng để giám sát, phát hiện kịp thời ca bệnh COVID-19. 

4.4. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện nghiêm việc duy trì các tiêu chí 

Bệnh viện an toàn, Phòng khám an toàn trong phòng chống dịch; chủ động giám sát, 

phát hiện, xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường 

hô hấp cấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Phú Thọ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục truyền thông đề 

cao cảnh giác với dịch bệnh, tránh lơ là, chủ quan trước các diễn biến của dịch COVID-

19; tự giác thực hiện các biện pháp 5K trong phòng, chống dịch; truyền thông về hiệu 

quả, tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ đề nghị các địa phương, 

đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- BCĐ PCDB Covid-19 tỉnh Phú Thọ (để biết); 

- Đài PTTH tỉnh, Báo PT (để ph/hợp đưa tin); 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- TT KSBT (để th/hiện); 

- TTYT các huyện, thị, thành (để th/hiện); 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

TM.BAN CHỈ ĐẠO 

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  Nguyễn Huy Ngọc 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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