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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 06/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ
chức cuộc họp trực tuyến về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế - Cơ quan thường trực của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh báo cáo tình hình phòng, chống dịch
trên địa bàn tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu,
Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 tỉnh kết luận như sau:
1. Đánh giá tình hình
Trong thời gian gần đây, dịch COVID-19 lây lan nhanh trong cộng đồng,
nhiều trường hợp không xác định được nguồn lây; số ca F0 tăng nhanh, đa số ca
F0 ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng; số ca F0 nặng và tử vong ít, chủ yếu là
do có bệnh nền, có trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19; đã thực
hiện biện pháp cách ly F1 tại nhà trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định.
Theo dõi tình hình cho thấy dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay
vẫn trong tầm kiểm soát của tỉnh (số ca F0 của Lạng Sơn đứng thứ 52/63 tỉnh,
thành phố; tỷ lệ F0 của tỉnh tử vong chủ yếu do bệnh nền, chỉ chiếm 0,34%, thấp
hơn mức tử vong của cả nước là 1,8%; có 170/200 xã, phường, thị trấn ở cấp 1
“vùng xanh”).
2. Nhận định tình hình dịch thời gian tới
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và
trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần lưu lượng người và phương tiện về/đến
tỉnh Lạng Sơn gia tăng, nhất là những người từ vùng dịch về/đến tỉnh Lạng Sơn,
do đó số ca mắc COVID-19 có khả năng tăng cao trong cộng đồng. Khi số
lượng ca F0 tăng cao trên địa bàn tỉnh trong khi điều kiện cơ sở vật chất, trang
thiết bị y tế, nhân lực hiện có của tỉnh còn nhiều hạn chế sẽ là áp lực, nếu giải
quyết không tốt sẽ dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu chăm sóc y tế của
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người bệnh. Cùng với đó, tư tưởng chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân
khi đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, triệu chứng của người nhiễm vi rút
SARS-CoV-2 thường nhẹ, diễn biến của bệnh không nặng. Đó là những nguy cơ
rất lớn gây bùng phát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
Để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa không để dịch COVID-19 bùng
phát lây lan trong cộng đồng, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện,
thành phố, đề nghị các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh
theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt 3 trụ cột
là xét nghiệm - cách ly - điều trị và công thức: 5K + vắc xin + thuốc điều trị + ý
thức người dân + công nghệ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
(1) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,
Báo Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức, không được chủ quan, lơ là
trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm
Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.
(2) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố căn
cứ hướng dẫn của Sở Y tế trong trường hợp không bố trí được cách ly tập trung
thì tiếp tục tổ chức cách ly F1 tại nhà; chuẩn bị tốt phương án để tổ chức điều trị
F0 tại nhà khi số lượng F0 tăng cao, bảo đảm tuân thủ theo các quy định phòng,
chống dịch của ngành y tế, tránh lây lan sang người thân và ra cộng đồng.
(3) Sở Y tế
- Chủ động chuẩn bị dự trữ đầy đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh
phẩm, thuốc kháng vi rút, nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho thời gian tới nếu dịch
lây lan rộng. Cung cấp kịp thời kit xét nghiệm nhanh cho các huyện, thành phố;
- Ban hành Hướng dẫn lấy mẫu test nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút
SARS-CoV-2, Hướng dẫn điều trị F0 tại nhà để cho các cơ quan, đơn vị và cá
nhân thực hiện; hoàn thành chậm nhất ngày 12/01/2022;
- Đặc biệt quan tâm cung cấp trang thiết bị, bố trí nhân lực cho công tác
phòng, chống dịch COVID-19 đối với địa bàn các huyện, thành phố có dịch
bùng phát như: cấp test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả sớm...;
- Khẩn trương cử Lãnh đạo Sở liên hệ, làm việc trực tiếp với Bộ Y tế về
đề nghị cấp thuốc kháng vi rút cho tỉnh và có ý kiến về nội dung Thỏa thuận
phối hợp giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam
về công tác phòng chống dịch.
(4) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn
tăng cường chỉ đạo và phát huy tối đa vai trò của Tổ COVID cộng đồng trong
việc thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để
tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ
công dân khi ra, vào địa bàn, đặc biệt là quản lý, giám sát các trường hợp F1
cách ly tại nhà… thực hiện giám sát chặt chẽ, không để lây lan dịch bệnh.
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(5) Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình dịch
trên địa bàn để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp,
kịp thời, gắn với công tác kiểm tra, kiểm soát để thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.
(6) Các cơ quan chức năng: Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh
và UBND các huyện, thành phố tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy định tại
các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành ở địa điểm ra/vào tỉnh trên tuyến quốc lộ và tại
cửa khẩu; thường xuyên rà soát, quan tâm cơ sở vật chất tại các Chốt để các lực
lượng chức năng yên tâm sinh hoạt và bảo đảm sức khỏe thực hiện nhiệm vụ; bảo
đảm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải xung quanh các Chốt.
(7) Yêu cầu UBND các huyện, thành phố có kế hoạch chuẩn bị tốt
phương án tổ chức Tết Nguyên đán cho các đối tượng tại các khu điều trị F0 và
cách ly F1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quan tâm tổ
chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19
trong dịp Tết Nguyên đán.
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phê duyệt, chi
trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg xong trước ngày 15/01/2022.
(8) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố và
Sở Y tế tiếp tục tuyên truyền, vận động và có biện pháp phù hợp đối với các
trường hợp trốn tránh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đồng thời đẩy nhanh
tiến độ thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin, chậm nhất trong tháng 01/2022
phải hoàn thành việc tiêm mũi 02 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (đối với trường
hợp được tiêm vét trong tháng 12/2021) và trẻ em từ 12 - 17 tuổi; tiêm mũi 3
cho các đối tượng đủ thời gian theo quy định.
(9) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện biên giới tăng cường
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu, nhất là
việc quản lý, kiểm soát đối với lái xe đường dài, lái xe chuyên trách, cán bộ,
người lao động trong khu vực cửa khẩu để giữ vững “vùng xanh” tại khu vực
cửa khẩu, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu.
(10) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan
khẩn trương khẩn trương xác định chính xác số lượng người tiêm vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
(11) Các cấp, các ngành đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất kinh
doanh, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết
Nguyên đán. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội Xuân
đầu năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình dịch bệnh.
4. Các kiến nghị, đề xuất
- Về đề nghị hỗ trợ test nhanh để phòng, chống dịch: yêu cầu UBND các
huyện, thành phố chủ động thực hiện theo phương châm “Bốn tại chỗ”.
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- Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng là trẻ em và người
khuyết tật đang thực hiện cách ly: UBND tỉnh đồng ý tiếp tục hỗ trợ tiền ăn cho các
đối tượng này theo quy định.
- Về đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành kế
hoạch mới để tuyên truyền công tác phòng, chống dịch: giao Sở Thông tin và
Truyền thông tham mưu thực hiện.
- Về đề nghị quan tâm chỉ đạo xử lý rác thải tại các khu cách ly: giao Sở Y tế
tăng cường kiểm tra và yêu cầu cơ quan, đơn vị quản lý các khu cách ly xử lý rác
thải theo đúng quy định.
- Đề nghị chi trả kinh phí theo chế độ cho các lực lượng tham gia phòng,
chống dịch: yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát và chi trả
sớm cho các lực lượng, trường hợp thiếu nguồn kinh phí để chi trả cần báo cáo
UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.
- Về đề nghị sớm hỗ trợ cho các đối tượng trực chốt kiểm dịch y tế liên
ngành trên các tuyến Quốc lộ: đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với
UBND các huyện rà soát lại danh sách các đối tượng và thực hiện chi trả kinh
phí hỗ trợ xong trước ngày 10/01/2022.
Các kiến nghị khác đã được các sở, ngành chức năng trả lời tại cuộc họp,
UBND các huyện, thành phố tiếp thu, triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc
kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để kịp thời xem xét, giải quyết.
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các CQ theo GM số 03/GM-UBND;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).
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