ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 66 /KL-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT LUẬN
của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình
Ngày 27/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt
là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Tống Quang
Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có
đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cùng
các đại biểu là Giám đốc: Bệnh viện Quân y 5, Bệnh viện Công an tỉnh, Trung
tâm Y tế huyện, thành phố.
Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ý
kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận:
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh đã được triển khai chủ động, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, tình hình
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian gần đây
đã xuất hiện nhiều ổ dịch trên địa bàn tỉnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến người
từ các tỉnh, thành phố khác, số ca nhiễm tại cộng đồng tăng nhanh, dịch bệnh đã
xâm nhập vào những nơi có nguy cơ cao như: trường học, nhà máy, các điểm
tập trung đông người…, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
là rất cao. Một số cán bộ có biểu hiện chủ quan, lơ là, có quan điểm không đúng,
cho rằng sống chung với Covid thì việc bùng phát dịch là tất yếu.
Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh, Ban Chỉ
đạo yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và nhân dân
với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tổ chức thực hiện khẩn trương,
nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung sau:
1. Tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch
Covid-19: thực hiện nghiêm thông điệp 5K; tự giác thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và xã hội; tích cực phát hiện người từ
nơi khác về/đến địa bàn, sự di biến động dân cư để thông báo cho cơ sở y tế
hoặc chính quyền địa phương để kịp thời tổ chức lấy mẫu làm xét nghiệm và
thực hiện các biện pháp y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế. Tuyệt đối không được
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, có quan điểm không đúng về phòng chống dịch
trong thời điểm hiện tại.

2
2. Sở Y tế
- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản cho các tình huống, cấp độ
dịch xảy ra, lường trước các tình huống xấu nhất;
- Triển khai kích hoạt các bệnh viện điều trị người nhiễm Covid-19 theo 3
tầng: Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng Tam Điệp, Bệnh viện Phổi,
Trung tâm y tế Hoa Lư; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh xem xét việc triển khai
điều trị bệnh nhân Covid -19 tại bệnh viện Công an tỉnh nếu đủ điều kiện;
- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ, ôxy y tế, trang thiết bị y tế,
thuốc điều trị, các túi thuốc điều trị Covid-19 đáp ứng cho tình huống xấu nhất;
- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thành lập các trạm y tế lưu
động, chuẩn bị phương án cách ly, điều trị F0 tại các khu cách ly và điều trị F0
tại nhà khi quá tải y tế. Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế;
- Chuẩn bị các giường hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và
Bệnh viện Phổi;
- Có phương án chủ động điều phối xét nghiệm, đảm bảo hệ thống xét
nghiệm hoạt động hiệu quả, liên tục; đồng thời xây dựng phương án đưa máy xét
nghiệm mới vào hoạt động;
- Xây dựng phương án huy động lực lượng khi cần thiết;
- Tham mưu, điều hành, tổ chức thanh tra, giám sát việc mua sắm trang
thiết bị, vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm tại các đơn vị trong ngành, tuyệt đối
không để xảy ra tiêu cực lãng phí trong phòng chống dịch;
- Hướng dẫn cụ thể về chuyên môn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương
để thực hiện dập dịch trong thời gian sớm nhất; chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Công Thương, UBND các
huyện, thành phố tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng: học sinh, sinh
viên, công nhân trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các nhà máy có
nhiều công nhân, các đối tượng có nguy cơ cao...;
- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố quản lý người dân trong
nhóm nguy cơ cao trở nặng khi nhiễm Covid-19 để có phương án bảo vệ, tiêm
vắc-xin, được tiếp cận y tế sớm hơn, tốt hơn, có kế hoạch điều trị, chuẩn bị
giường bệnh cấp cứu cho các đối tương này;
- Dự báo, tham mưu văn bản chỉ đạo kịp thời thay thế văn bản số
246/BCĐ-VP6 ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh phù hợp với tình hình
dịch bệnh và quy định mới của Bộ Y tế.
- Triển khai tiêm vắc-xin đầy đủ cho người dân được chỉ định tiêm theo
quy định. Giao Sở Y tế báo cáo làm rõ số liệu về tiêm phòng vắc-xin trên địa
bàn tỉnh, thời gian xong trước ngày 10/01/2021.
3. Công an tỉnh
- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố
thực hiện quyết liệt việc truy vết và đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp thực hiện
công tác khoanh vùng, cách ly trong phòng, chống dịch. Phối hợp với Sở Y tế để
xem xét triển khai điều trị bệnh nhân Covid -19 tại bệnh viện Công an tỉnh;
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- Xử lý nghiêm, triệt để những trường hợp vi phạm các quy định trong
phòng, chống dịch như: không đeo khẩu trang, không khai báo y tế, khai báo y
tế không trung thực, tổ chức hoạt động các dịch vụ không thiết yếu như:
vũ trường, quán bar, karaoke, xông hơi, massage, game online, trò chơi điện tử,
hàng quán bán tại các địa điểm công cộng...;
- Chỉ đạo lực lượng công an xã theo dõi và nắm chắc về di biến động dân
cư của từng địa bàn.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho học sinh toàn tỉnh;
- Tổ chức các hình thức dạy, học phù hợp với tình hình dịch bệnh của
từng địa phương, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Có kế hoạch bồi dưỡng cho học
sinh để theo kịp với chương trình các lớp;
- Tăng cường tổ chức hướng dẫn các cơ sở giáo dục về an toàn Covid-19
trong trường học;
- Yêu cầu giáo viên và học sinh thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường
cũng như trong giờ học (trừ giáo dục mầm non).
5. Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp tổ
chức xét nghiệm sàng lọc cho công nhân trong các khu công nghiệp, cụm công
nghiệp và các nhà máy có nhiều công nhân, các đối tượng có nguy cơ cao…
6. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định
giá của tỉnh;
- Tham mưu, bố trí nguồn kinh phí cho các Bệnh viện khi chuyển từ điều
trị bệnh nhân thông thường sang bệnh viện điều trị Covid-19;
- Bố trí đầy đủ kinh phí phòng chống dịch theo kế hoạch từng cấp độ.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và các đoàn thể
Chủ động phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức
phòng, chống dịch cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
8. UBND các huyện, thành phố
- Tập trung cao độ cho phòng, chống dịch, xác định đây là nhiệm vụ trọng
tâm hàng đầu; không được chủ quan, lơ là, buông bỏ;
- Tổ chức xét nghiệm cho tất cả những trường hợp về từ các tỉnh, thành
phố khác;
- Tập trung khoanh vùng, truy vết, phong tỏa (thực hiện phong tỏa trong
phong tỏa) để khống chế, dập dịch;
- Tổ chức xét nghiệm cho học sinh trên địa bàn;

4
- Nâng cao vai trò của hệ thống giám sát y tế cơ sở, lực lượng công an xã,
Tổ Covid-19 cộng đồng trong giám sát, thực hiện các biện pháp phòng, chống
chống dịch đặc biệt là di biến động dân cư trên từng địa bàn ngõ, thôn, xóm….
Chuẩn bị các điều kiện cho việc điều trị F0 tại nhà khi quá tải y tế theo hướng
dẫn của Sở Y tế;
- Thành lập các trạm y tế lưu động để triển khai thực hiện;
- Bố trí đầy đủ nơi cách ly tập trung đảm bảo theo quy định và có thể phối
hợp làm khu điều trị F0 không có triệu chứng;
- Rà soát, tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ không thiết yếu chưa
cho hoạt động trở lại trên địa bàn như: vũ trường, quán bar, karaoke, xông hơi,
massage, game online, trò chơi điện tử, bi-a, hàng quán vỉa hè và hàng quán bán
tại các địa điểm công cộng...
Yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tiếp tục
triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các
sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai
thực hiện các nội dung chỉ đạo trên.
Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách
nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch covid-19 bùng phát
tại địa phương và về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối
với lĩnh vực, địa phương phụ trách.
Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thường xuyên tổng hợp kết quả,
kịp thời tham mưu phương án giải quyết các vấn đề đột xuất, phát sinh, báo cáo
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy,
Đảng ủy trực thuộc;
- Các đ/c thành viên BCĐ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh, các VP;
- Lưu: VT, VP6.
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