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#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam: Công văn số 
1055/UBND-KGVX ngày 25/02/2022 về việc tiêm vắc xin và triển khai quyết 
liệt một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid -19, Công văn 
1077/UBND-KGVX ngày 28/02/2022 về việc tăng cường phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 1110/UBND-KGVX ngày 
28/02/2022 về tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc 
COVID-19 quản lý tại nhà, Thông báo số 49/TB-UBND ngày 28/02/2022 về 
kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, 
thị xã, thành phố, Hướng dẫn số 487/HD-SYT ngày 01/3/2022 của Sở Y tế về 
việc xử lý thi hài bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong; UBND huyện yêu cầu: 

1- Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành trên địa bàn huyện; Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 
ương và các văn bản trên của UBND tỉnh. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất 
cảnh giác và không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng, chống dịch 
COVID-19. 

- Tăng cường hơn nữa, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phòng, 
chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhất là trong 
trường học và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2- Trung tâm Y tế Quế Sơn 
- Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo hệ thống điều trị Covid-19 tầng 2 

tại Trung tâm Y tế Quế Sơn. Tiếp tục làm tốt công tác điều trị F0 tại nhà, chăm 
sóc y tế chu đáo để hạn chế thấp nhất ca nặng chuyển lên tuyến trên; kịp thời 
chuyển tuyến, chuyển tầng điều trị.

- Khẩn trương rà soát và tiếp tục đẩy mạnh, thần tốc hơn nữa việc tổ chức 
tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý I năm 
2022; tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; chuẩn bị sẵn sàng mọi 
điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân 
lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được Bộ Y tế 
cung ứng vắc xin. 



- Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả. Bố trí các điểm 
tiêm chủng tập trung, lưu động, tại nhà một cách khoa học, hợp lý, linh hoạt để 
mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí, kịp thời, đúng quy định với phương 
châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Đặc biệt quan tâm, triển khai 
mạnh mẽ, toàn diện “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ” với các biện pháp 
truyền thông, tư vấn về phòng, chống dịch COVID-19; tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19, xét nghiệm tầm soát phát hiện người mắc COVID-19, chăm 
sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ; bảo vệ người thuộc 
nhóm nguy cơ khi người sống chung, người cùng gia đình bị mắc COVID-19, 
hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội.  

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các xã, thị trấn về việc xử lý thi 
hài bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong

3- Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, 
thị trấn thường xuyên, theo dõi, nắm bắt thông tin, kiểm tra các cơ sở, cá nhân 
mua bán kit test xét nghiệm Covid-19, thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. Xử lý nghiêm và thông báo rộng rãi 
đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm mua bán nâng giá, quảng cáo 
sai quy định gây hoang mang dư luận; đồng thời, công khai rộng rãi kết quả xử 
lý cho Nhân dân được biết. 

4- Phòng TN&MT huyện: Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các xã, thị 
trấn trong việc thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải lây nhiễm phát 
sinh trong quá trình quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc người nhiễm 
Covid-19 tại nhà.

5- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 
- Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học; cập 

nhật, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nhất quán các quy trình, phương án, 
hướng dẫn trong tổ chức dạy và học theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh. Chú trọng theo dõi, kiểm tra nâng cao chất lượng dạy và học, nhất 
là khi tổ chức dạy học trực tuyến; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch và xử lý khi có trường hợp F0, F1 trong trường học một cách phù 
hợp, tránh xử lý cực đoan, tạo sự yên tâm, đồng thuận cho trẻ em mầm non, học 
sinh đến trường an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện 
để hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các trường học 
thường xuyên theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh bị bệnh nền, có vấn đề sức 
khỏe khi nhiễm bệnh.

6- Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện: Tăng cường 
công tác tuyên truyền cho người dân không làm test nhanh Covid-19 tràn lan, 
chỉ làm khi thật sự cần thiết; sử dụng thuốc điều trị Covid-19 khi có chỉ định 
của Bác sỹ điều trị, nắm rõ cách xác định, biện pháp áp dụng đối với F0, F1 
theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 321/SYT-NVY ngày 07/02/2022 



và Công văn số 416/SYT-NVY ngày 21/2/2022. Tập trung tuyên truyền tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. 

7- Đội Quản lý thị trường số 10: Chủ động và phối hợp với các cơ quan 
liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở, 
cá nhân mua bán kit test xét nghiệm Covid -19, thuốc điều trị Covid-19 không 
rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng (cố định và online trên 
Facebook, zalo ….); tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Cục 
Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, UBND huyện theo đúng quy định.

8- UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn: 
- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn cập nhật, theo dõi kịp thời đầy đủ, 

chính xác danh sách các trường hợp F0 điều trị tại nhà; các trường hợp F0, F1 
có sử dụng kít test nhanh theo quy định tại Trạm Y tế; thực hiện tốt công tác 
quản lý, chăm sóc F0 cách ly tại nhà, phân công cán bộ y tế đứng điểm từng 
thôn/tổ dân phố, công bố danh sách, số điện thoại đường dây nóng cho người 
dân nắm, để người dân tiếp cận nhanh nhất, sớm nhất khi có nhu cầu hỗ trợ; ứng 
dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý kết nối với người dân, tuyệt đối 
không để người đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đến khai báo tại 
Trạm Y tế xã, thị trấn; chú ý hỗ trợ tư vấn, cấp phát thuốc cho người dân nhiễm 
COVID-19 thể nhẹ điều trị tại nhà và thủ tục hành chính khi hoàn thành điều trị, 
đảm bảo các Trạm Y tế là chỗ dựa tin cậy cho người dân.

- Hướng dẫn Nhân dân thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải lây 
nhiễm phát sinh trong quá trình quản lý, theo dõi, khám, điều trị và chăm sóc 
người nhiễm Covid-19 tại nhà theo tinh thần Công văn số 103/UBND-KT ngày 
27/01/2022 của UBND huyện.

- Thành lập các tổ xử lý thi hài để kịp thời xử lý trong trường hợp có người 
nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-COV-2 tử vong trên địa bàn; đồng thời chuẩn 
bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất và hỗ trợ các nguồn lực
cần thiết cho việc tổ chức thực hiện công tác xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2,
khử khuẩn và xử lý môi trường theo tinh thần Hướng dẫn số 487/HD-SYT ngày 
01/3/2022 của Sở Y tế về việc xử lý thi hài bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, Ban, ngành trên địa bàn huyện và Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT,UBND.

TM UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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