UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 276 /TB-VPUBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 08 năm 2021
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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng,
chống dịch COVID-19 ngày 28/8/2021
Sau khi nghe báo cáo của các địa phương, các Tiểu ban giúp việc về công
tác phòng, chống dịch COVID-19; ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh uỷ và các thành viên dự họp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện
Nghĩa kết luận như sau:
1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố:
- Tận dụng triệt để thời gian giãn cách xã hội để tách hết F0 ra khỏi cộng
đồng. Đối với địa phương có tỷ lệ tầm soát theo Kế hoạch số 261/KH-UBND
cao, không chủ quan, lơ là, đẩy nhanh tiến độ để về đích sớm; tiếp tục tầm soát
khu vực có nguy cơ cao, đông dân cư…
- Rà soát, quản lý chặt chẽ người xuất viện từ bệnh viện tách đôi (điều trị
COVID-19 và điều trị bệnh khác) về địa phương, nếu chưa có giấy chứng nhận
xét nghiệm RT-PCR âm tính thì địa phương chủ động xét nghiệm để giảm nguy
cơ xuất hiện các F0 ngoài cộng đồng.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát người “lang thang, cơ nhỡ”
trên địa bàn quản lý, tổ chức xét nghiệm, phân loại đối tượng để chuyển vào cơ
sở trợ giúp xã hội hoặc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tổ chức quản lý
tốt các đối tượng này để hạn chế nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh COVID-19.
- Theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp phát gạo cho
người dân.
3. Tiểu ban Điều trị
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các bệnh viện phải thực hiện nghiêm
các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn; thường xuyên xét nghiệm
tầm soát cho nhân viên, người bệnh, nhất là bệnh viện tách đôi (điều trị COVID19 và điều trị bệnh khác).

- Hướng dẫn các bệnh viện tách đôi: Bổ sung điều kiện xét nghiệm RTPCR âm tính trước khi cho phép người xuất viện, đồng thời, cấp đầy đủ giấy
chứng nhận và thông tin đến địa phương biết, quản lý; trường hợp dương tính
chuyển vào cơ sở thu dung điều trị F0 phù hợp theo phân tầng điều trị.
- Phối hợp với Tiểu ban Xét nghiệm tham vấn các chuyên gia, đoàn công
tác Bộ Y tế về các trường hợp F1 sau 07 ngày trở thành F0, biện pháp để hạn
chế trường hợp này (đây là cơ sở để triển khai quản lý F1 tại nhà).
4. Các kiến nghị của cơ quan, đơn vị và địa phương
- Về tiêm vắc xin cho đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
trường học; người lao động làm việc tại doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc
“4 tại chỗ”: Uỷ ban nhân dân Tỉnh sẽ ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng này để
chuẩn bị năm học mới; bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo ý kiến nêu trên đến các đơn
vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- CA Tỉnh, BCHQS Tỉnh, BCHBĐBP Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, THVX. Thg.
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