UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 624 /UBND-THVX
V/v thực hiện Công điện số
1700/CĐ-BYT của Bộ Y tế

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Bộ
Y tế về tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 trong
thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,
thành phố và người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tập trung cao độ cho công
tác phòng, chống dịch, bảo vệ thành quả phòng, chống dịch thời gian qua.
Tiếp tục thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có
số ca mắc cao (như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...);
tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là
những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các
trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, theo
dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch; đặc biệt phát huy vai trò hệ thống
chính trị cơ sở, Tổ nhân dân tự quản trong giám sát, xét nghiệm, theo dõi y tế.
2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Tiếp tục rà soát các Kế hoạch, phương án, tổ chức diễn tập, đào tạo, tập
huấn nâng cao năng lực truy vết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến
dịch theo từng cấp độ trên địa bàn không để bị động; khẩn trương có kế hoạch
thành lập trạm y tế lưu động theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế.
- Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an
toàn, hiệu quả; ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền và
phụ nữ mang thai; yêu cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng Sổ
sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.
- Tập trung cao độ, nắm sát tình hình, xử lý triệt để các ổ dịch phát sinh,
đảm bảo khoanh vùng và xét nghiệm sàng lọc tuyệt đối các khu vực có nguy cơ.
- Tăng cường kiểm tra, siết chặt kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm.
3. Sở Y tế
- Tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để
phân loại, điều trị phù hợp, kịp thời, hiệu quả.
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- Tập trung nắm sát tình hình dịch bệnh và hỗ trợ tối đa cho huyện, thành
phố khi có yêu cầu, đặc biệt là nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo
Đồng Tháp: tăng cường thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin
đại chúng để những người dân về từ khu vực có dịch chủ động khai báo y tế với
cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm
phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).
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