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Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp 

trên phạm vi cả nước, với số ca mắc mới hàng ngày trong cộng đồng luôn ở mức cao ở 

nhiều địa phương. Tại tỉnh Phú Thọ, trong những ngày gần đây liên tục ghi nhận từ 120-

160 ca mắc mới với nhiều ca tại cộng đồng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh; trong đó, đặc biệt có nhiều trường hợp đang học tập, làm việc, sinh sống ngoài 

tỉnh tự làm  xét nghiệm test nhanh COVID-19 khi phát hiện dương tính đã không khai 

báo với chính quyền địa phương sở tại, mà tự ý di chuyển về tỉnh.  

Mặc dù dịch COVID-19 tại tỉnh Phú Thọ vẫn đang trong tầm kiểm soát, song 

luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát diện rộng, gây quá tải hệ thống y tế, ảnh hưởng lên sức 

khoẻ, đời sống người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã 

hội trên địa bàn. Đặc biệt, nguy cơ này luôn ở mức cao nhất vào dịp trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán và thời gian tổ chức các hoạt động Lễ hội đầu Xuân Nhâm Dần 2022. 

Thực hiện ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội 

nghị “Triển khai công tác y tế năm 2022”; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND 

tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Tiểu ban Y tế - Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ trân trọng đề nghị Thủ trưởng các 

Sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành 

khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả và linh hoạt các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:  

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư; 

Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021, Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-BYT, ngày 12/01/2022 của Bộ Y tế; Chỉ thị số 

07-CT/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 

17/01/2022 của UBND tỉnh trong việc đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch COVID-

19 được duy trì thường trực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

2. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán 

triệt sâu rộng tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân: 

trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần hạn chế tối đa việc di chuyển khi không cần 

thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động 

người thân trong gia đình đang học tập, làm việc, sinh sống ngoài tỉnh hạn chế đến/trở 

về tỉnh trong thời gian này. 
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- Trường hợp do nhu cầu phải đến/trở về tỉnh Phú Thọ, yêu cầu bắt buộc phải 

khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương, luôn tuân thủ nghiêm các quy định 

5K và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, cụ thể: 

(i) Đối với người đến/trở về từ các xã thuộc cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3: Chủ 

động tự theo dõi sức khỏe 7 ngày kể từ ngày trở về địa bàn tỉnh. Khuyến khích tự thực 

hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên.  

(ii) Đối với người đến/trở về từ các xã thuộc cấp độ 4: Phải có kết quả xét nghiệm 

âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh 

kháng nguyên. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, phải được xét nghiệm do nhân 

viên y tế thực hiện hoặc tự thực hiện xét nghiệm dưới sự giám sát của nhân viên y tế, cá 

nhân tự chi trả chi phí. Đồng thời:  

+ Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày đến/ trở về địa 

phương đối với các trường hợp tiêm đã tiêm đủ 2 liều vắc xin. Cơ quan y tế lấy mẫu xét 

nghiệm 2 lần, trong đó lần thứ 2 xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR; cá nhân tự chi 

trả phí xét nghiệm. 

+ Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày đến/ trở về địa phương đối với 

các trường hợp chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày 

tiếp theo. Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, trong đó lần thứ 2 xét nghiệm bằng 

phương pháp RT-PCR; cá nhân tự chi trả phí xét nghiệm. 

(iii) Các trường hợp đến/trở về từ ngoại tỉnh trong ngày, không lưu trú lại phải 

thực hiện khai báo y tế bằng quét mã QR-code tại các địa điểm đến để phục vụ công tác 

truy vết, phòng dịch. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Phú Thọ tăng cường 

tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tập trung vào các khuyến cáo: 

tuân thủ “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân"; hạn chế tập 

trung đông người nơi công cộng; người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ 

cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết… 

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bám sát chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về tổ chức lễ, hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022 và căn cứ 

thực tế tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho UBND 

tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả, phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, nhất là 

hoạt động vui Xuân, đón Tết.  

Hướng dẫn hạn chế tối đa số người tại các sự kiện như đám cưới, đám hiếu, đám 

giỗ, chạp, sang cát, mừng thọ… tại các địa bàn có dịch ở cấp độ 2 trở lên quy định tại 

Văn bản số 5551/UBND-KGVX, ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh 

một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh; gia đình tổ chức phải ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định 

phòng chống dịch với chính quyền địa phương. UBND cấp xã, tổ COVID-19 cộng đồng 

và lực lượng chức năng giám sát việc thực hiện theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

5. UBND các huyện, thị, thành chịu trách nhiệm chính và trước hết về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương. 

5.1. Trên cơ sở đánh giá về cấp độ dịch do ngành Y tế công bố, điều chỉnh, bổ 

sung các biện pháp hành chính phù hợp, xem xét dừng, hạn chế tối đa các hoạt động tập 

trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại trên địa 

bàn theo diễn biến dịch.  
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5.2. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch 

COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nhất là tại các địa bàn, 

khu vực có nguy cơ cao gồm bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, bến xe, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.... Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch.  

5.3. Chỉ đạo chính quyền và các lực lượng chức năng ở cơ sở tăng cường kiểm 

soát chặt chẽ, không để sót, để lọt người đến/về từ vùng có cấp độ dịch 3 và 4, người 

nhập cảnh về địa phương để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.   

5.4. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả chiến dịch tiêm phòng vắc xin COVID-19 đảm 

bảo đúng tiến độ phân bổ vắc xin; tập trung ưu tiên hoàn thành sớm việc rà soát tiêm vét 

cho những đối tượng chưa tiêm chủng, tiêm mũi 2; tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc... 

5.5. Công tác điều trị người bệnh COVID-19, tăng cường đẩy mạnh triển khai ưu 

tiên việc quản lý, theo dõi và điều trị các F0 tại nhà, nơi cư trú. Đồng thời thành lập, 

kiện toàn, củng cố các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để giám sát, 

theo dõi, hỗ trợ, chăm sóc người mắc COVID-19 trong quá trình điều trị. 

5.6. Yêu cầu các chủ khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn 

thường xuyên tổ chức hoặc khuyến khích khách lưu trú tự thực hiện xét nghiệm test 

nhanh COVID-19. Trường hợp test nhanh của khách có kết quả dương tính, phải kịp 

thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã để áp dụng biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định. 

6. Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương, Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội, UBND các huyện, thị, thành theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách: 

6.1. Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc thường xuyên đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại đơn vị làm cơ sở để áp dụng các biện pháp chủ động 

phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, tổ chức xét nghiệm sàng lọc bằng test 

nhanh COVID-19 cho người lao động với số lượng và tần xuất phù hợp theo mức độ 

nguy cơ của doanh nghiệp và cấp độ dịch tại các địa bàn.  

6.2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo 

tự thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 mẫu gộp định kỳ hàng tuần cho 100% 

người lao động, người bán hàng trong chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ… 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo 

các trường học trực thuộc quản lý thực hiện các biện pháp khai báo y tế, chuẩn bị tốt các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại trường học để đảm bảo cho học sinh, sinh 

viên quay trở lại học tập an toàn phòng chống dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022. 

8. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 

các huyện, thị, thành chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ người đến/về từ 

vùng có cấp độ dịch 3 và 4, người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn tỉnh, để áp dụng 

các biện pháp phòng chống dịch theo qui định. Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu 

tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.  

 

9. Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh 

9.1. Tổ chức thường trực 24/7, kịp thời nắm bắt và cập nhật thông tin, đánh giá 

nguy cơ tới từng xã, dự báo tình hình, chủ động đề xuất BCĐ phòng chống dịch các cấp, 
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chỉ đạo về chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường năng lực y tế cơ 

sở, không để quá tải hệ thống y tế. 

9.2. Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện triển khai hiệu quả 

các nhiệm vụ gồm: 

- Tăng cường và đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch tiêm phòng COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh để sớm nâng tối đa tỷ lệ bao phủ vắc xin theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

Rà soát, lập danh sách để quản lý, tiêm vắc xin (có thể tổ chức tiêm lưu động, tại nhà), 

đặc biệt là các trường hợp chưa tiêm, người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ 

trong thời kỳ mang thai (trừ trường hợp người chống chỉ định không được tiêm vắc xin) 

và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị kịp thời.  

- Rà soát, điều chỉnh phù hợp các phương án phân tầng điều trị bệnh nhân 

COVID-19; củng cố, kiện toàn, bổ sung nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hoá chất, sinh 

phẩm, thuốc, oxy y tế…sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-

19 theo các cấp độ dịch. 

- Triển khai xét nghiệm sàng lọc phù hợp theo tình hình tại từng thời điểm, từng 

phạm vi, từng nhóm đối tượng…để phát hiện kịp thời ca mắc mới và tổ chức cách ly, 

điều trị phù hợp theo phân tầng; hạn chế tối đa số ca diễn biến nặng và tử vong do 

COVID-19. 

- Rà soát, mua sắm bổ sung thuốc, hoá chất, sinh phẩm, vật tư, oxy y tế, thiết bị 

phòng hộ cá nhân…đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh sẵn sàng cử cán bộ tham gia 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.   

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn để mở rộng phương thức cách ly, điều trị, chăm 

sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể cấp tỉnh phối hợp chặt 

chẽ triển khai tuyên truyền sâu rộng để huy động sự tham gia, tạo sự đồng thuận của 

nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc tăng cường kiểm soát dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tiểu ban Y tế 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ trân trọng đề nghị Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: TU, HĐND tỉnh (để b/cáo); 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- GĐ và các PGĐ SYT (để b/cáo); 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

TRƯỞNG TIỂU BAN Y TẾ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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