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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp 

 

 

Ngày 17/01/2022, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (Ban Chỉ đạo 

COVID-19 tỉnh) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến để rà soát, đánh giá công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; Bí thư cấp 

ủy và Ban Chỉ đạo COVID-19 huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.  

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo 

tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ý kiến tham gia phát biểu của các 

thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo COVID-

19 tỉnh kết luận như sau: 

1. Thời gian đến là thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, vì 

vậy đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã và thành 

phố Huế căn cứ các quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Chính phủ, Tỉnh uỷ và 

UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán và tình 

hình thực tiễn của địa phương để xây dựng phương án phòng, chống dịch và kế 

hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp cho người dân đón Tết được an toàn, tươi 

vui, ấm áp vừa không để dịch bệnh bùng phát trong dịp trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

a) Về tiêm vắc xin: 

- Tiếp tục rà soát và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin mũi 3 cho tất 

cả người dân từ 18 tuổi trở lên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

trong Quý I/2022 phải hoàn thành 100% (trừ trường hợp chống chỉ định không 

được tiêm vắc xin).  

- Đối với việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi phải hoàn thành 

100% tiêm chủng chậm nhất trước ngày 31/01/2022.  
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- Đối với trẻ em từ 05 đến 11 tuổi, tổ chức rà soát, thống kê và lập kế 

hoạch chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khi có chủ trương của Chính phủ thì tổ 

chức tiêm trong thời gian sớm nhất. 

b) Duy trì các Khu cách ly, điều trị tập trung tại địa phương để sẵn sàng 

kịp thời tiếp nhận đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 có triệu chứng và 

các trường hợp không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà. 

c) Việc cách ly, điều trị F0 tại nhà: UBND các huyện, thị xã và thành phố 

Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chủ động trong việc mua sắm test nhanh 

kháng nguyên COVID-19, máy SPo2 và các vật tư thiết yếu để đảm bảo phục vụ 

công tác cách ly, điều trị F0 tại nhà và công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo 

phương châm 4 tại chỗ.  

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên 

truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 nhất là trong dịp đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. 

3. Sở Y tế 

- Tổ chức tốt việc quản lý, điều trị F0 tại nhà theo đúng quy định; tập trung 

huy động nguồn lực y tế, nhất là y tế tuyến cơ sở (Trạm Y tế địa phương, Tổ Y tế 

lưu động) để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, chăm sóc điều trị F0 tại nhà. 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị, phân phối đầy đủ túi thuốc để kịp thời hỗ trợ, 

điều trị cho người dân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại nhà, nơi lưu trú theo 

đúng quy định. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Huế, Trạm y tế 

cấp xã, Tổ Y tế lưu động thực hiện khám, hội chẩn tại nhà đối với các trường hợp 

nhóm nguy cơ cao chưa được tiêm vắc xin để tiêm vét cho các trường hợp đủ điều 

kiện. Thường xuyên hoặc đình kỳ thực hiện xét nghiệm, tầm soát đối với các đối 

tượng thuộc nhóm nguy cơ cao tại các địa phương. 

4. Thống nhất cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, 

quán ăn, quán cafe...) trên địa bàn tỉnh hoạt động không quá 50% công suất với 

điều kiện đảm bảo giãn cách tối thiểu 2 mét giữa các bàn, quét mã QR cho tất cả 

các khách hàng đến giao dịch, ăn uống. Giao UBND các huyện, thị xã và thành 

phố Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xác định cụ thể công suất phục 

vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh thuộc địa bàn mình quản lý. 

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị 

liên quan khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh điều chỉnh các 

biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch theo Thông báo số 180/TB-UBND ngày 

12/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về một số biện 
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pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế để đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 thực tế hiện nay. 

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (để b/c) 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VP: Lãnh đạo và CV; (gửi qua mạng) 

- Lưu: VT, GD, CN. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

Hoàng Phước Nhật 
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