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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch
COVID-19, kiểm soát biến chủng mới
Omicron của vi rút SARS-CoV-2

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 1745/CĐ-TTg ngày 19/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới
Omicron của vi rút SARS-CoV-2 (đính kèm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi
phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Công điện nêu trên.
2. Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị có
liên quan:
a) Tiếp tục tổ chức thực hiện tiêm chủng an toàn, nhanh nhất có thể theo đúng
hướng dẫn của Bộ Y tế; không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm
chủng đầy đủ (kể cả mũi tăng cường), đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao.
b) Tổ chức cấp phát thuốc kháng vi rút (túi thuốc C) cho tất cả những người bị
nhiễm vi rút có nhu cầu được uống sớm nhất. Tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc.
c) Hướng dẫn, tập huấn tăng cường tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở; tránh tình
trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải. Rà soát, chủ động tăng cường năng lực
hệ thống y tế ở tất cả các tuyến; có kế hoạch rõ ràng với các kịch bản cụ thể, không để
bị động. Tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính
mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản
lý, theo dõi sức khỏe.
3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Đài
Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh, các Sở, ngành tỉnh có liên quan
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền để nâng cao
tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch trong toàn xã hội trước nguy cơ tái
bùng phát trên diện rộng trong điều kiện thời tiết cuối năm và biến chủng Omicron./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BLĐ.VP;
- Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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