THÀNH UỶ BẮC GIANG
BCĐ PCD COVID-19 TP
*
Số 354 -CV/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP. Bắc Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2021

V/v thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT
ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế

Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị thành phố,
- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 các phường, xã,
Căn cứ Công văn số 4078/SYT-NVY ngày 26/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Bắc
Giang về việc thực hiện Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế;
Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, để
tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả
trên địa bàn thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành
phố có ý kiến như sau:
1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tất cả những người từ các tỉnh, thành phố có
dịch về thành phố Bắc Giang; tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các
trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ 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 Covid-19.
- Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch tại các tỉnh, thành
trong cả nước, nhất là các tỉnh lân cận và các thành phố lớn để đánh giá toàn diện,
đầy đủ về những nguy cơ dịch xâm nhập trở lại địa bàn huyện, thành phố, từ đó chủ
động đề ra các giải pháp phòng, chống dịch phù hợp, sát thực tế, hiệu quả.
- Thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp
độ dịch theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn
Covid trong doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại cơ sở, để
mỗi cụm dân cư, mỗi doanh nghiệp thực sự là “pháo đài”, mỗi người dân thực
sự là “chiến sĩ” trong mặt trận phòng, chống dịch COVID-19.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện
và kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về
phòng, chống dịch.
2. Trung tâm Y tế thành phố
- Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an
toàn, hiệu quả, thực hiện theo quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19; khẩn trương chỉnh sửa, chuẩn hóa thông tin các đối
tượng đã tiêm vắc xin trên phần mềm tiêm chủng.

2
- Rà soát, bổ sung phương tiện, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, sinh
phẩm, bảo hộ phòng chống dịch, đảm bảo sẵn sàng cho các kịch bản, cấp độ
dịch theo phương châm 4 tại chỗ, không để thiếu, bị động, bất ngờ; sẵn sàng lực
lượng tại chỗ, cơ sở vật chất để kích hoạt ngay các khu cách ly tập trung, khu
điều trị Covid-19 ngay khi có dịch.
3. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố
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 chống dịch theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h),
- UBND tỉnh Bắc Giang (b/c),
- Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (b/c),
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c),
- Chủ tịch, các PCT UBND TP,
- VP: LĐ, CVVX,
- Lưu: VT.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Nguyễn Hữu Đính

