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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh Đoàn Tấn Bửu
tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng,
chống dịch COVID-19 ngày 10/12/2021
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 và các
thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh Đoàn Tấn Bửu kết luận như sau:
1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố
- Tăng cường thực hiện nghiêm việc quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn uống trên địa bàn, kiểm soát số lượng người tại cùng thời điểm, bảo đảm thực
hiện 5K trong phòng, chống dịch COVID-19; tạm dừng hoạt động cơ sở khi
không bảo đảm các yêu cầu theo quy định.
- Tăng cường việc tiêm vắc xin cho tất cả người trên địa bàn Tỉnh, đặc
biệt tiêm trả mũi 2 đúng tiến độ đối với người đã tiêm mũi 1, tiến đến việc tiêm
liều bổ sung, liều nhắc lại theo quy định của Bộ Y tế.
- Huy động lực lượng tình nguyện viên tại cơ sở hỗ trợ ngành y tế thực
hiện quản lý F0 tại nhà, nơi lưu trú; kịp thời chuyển viện đối với các trường hợp
chuyển nặng khi được báo, gọi.
2. Sở Y tế: phân tích các dữ liệu lâm sàng liên quan đến vắc xin; bảo đảm
việc chuyển tầng, chuyển tuyến kịp thời cho các bệnh nhân chuyển nặng; bổ
sung đầy đủ thuốc, oxy y tế, vật tư và trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu
điều trị bệnh nhân.
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 (Trung).
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