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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ tại cuộc họp về việc triển khai  

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

 

Ngày 20/10/2021, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp về việc triển khai các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; đồng chí Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ; các thành viên Ban Chỉ đạo; Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì và đại diện một số sở, ngành. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo tình hình diễn biến dịch, ý kiến 

của các đại biểu tham dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận như sau: 

1. Về công tác xét nghiệm sàng lọc:  

- UBND thành phố Việt Trì chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức thần tốc 

xét nghiệm sàng lọc 100% đối với toàn bộ người dân trên địa bàn thành phố; 

thời gian hoàn thành xong trong ngày 22/10/2021. 

- UBND các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh khẩn trương tổ chức xét nghiệm 

cho 100% người dân trên địa bàn; ưu tiên xét nghiệm trước tại các khu vực có 

nguy cơ cao, khu vực tập trung đông dân cư, chợ dân sinh, chợ đầu mối,…; Thời 

gian hoàn thành xong trong ngày 22/10/2021. 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị yêu 

cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện 

nghiêm các quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh 

doanh; đồng thời, thông báo, quán triệt người lao động tại các doanh nghiệp tuân 

thủ nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” trong giai đoạn dịch bệnh diễn 

biến phức tạp, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch. 

Yêu cầu các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thụy Vân và các cụm 

công nghiệp Bạch Hạc, Đồng Lạng, Tử Đà - An Đạo nhanh chóng tổ chức xét 

nghiệm bắt buộc cho toàn bộ công nhân, người lao động; báo cáo kết quả xét 

nghiệm cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Sở Y tế để tổng hợp, xử lý kịp 

thời khi phát hiện ca bệnh. 

- Tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao 

động tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp tại 3 cấp (Đối với các cơ quan Trung 

ương, cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn thành phố Việt Trì do Sở Y tế chủ trì thực 

hiện; các cơ quan tại cấp huyện, cấp xã do UBND cấp huyện chỉ đạo thực hiện). 

 



 

2. Về công tác cách ly, điều trị 

- Đối với các trường hợp F1: UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện chủ yếu cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn chuyên môn của ngành Y 

tế (trừ những trường hợp gia đình không có khả năng thực hiện cách ly tại nhà 

hoặc ở khu tập trung đông dân cư, không phù hợp với cách ly tại nhà). 

- Đối với công tác điều trị F0: Sở Y tế chủ trì, thu dung để điều trị các 

trường hợp F0 tại Bệnh viện dã chiến. Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, 

thành, thị để xem xét, cho phép điều trị tại nhà đối với các trường hợp F0 đủ 

điều kiện; đồng thời, chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thành, thị phối hợp với 

các lực lượng chức năng cấp huyện kích hoạt ngay hoạt động của các Trạm Y tế 

lưu động tại các khu vực có người bệnh điều trị tại nhà; bảo đảm đủ Ô xy y tế, 

túi thuốc điều trị và các điều kiện cần thiết khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Về việc tiêm vắc xin: UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Y 

tế căn cứ lượng vắc xin được phân bổ, bố trí nhân lực, tăng số lượng các điểm 

tiêm để khẩn trương hoàn thành công tác tiêm chủng trong thời gian sớm nhất, 

đảm bảo an toàn. Ưu tiên tiêm cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trên địa bàn 

thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh; thời gian thực hiện xong 

trong ngày 22/10/2021. 

4. Các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức, đoàn thể: Nghiên cứu, sắp 

xếp công việc, cho phép khoảng 1/3 lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc từ xa (ngoại trừ các lực 

lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch); tuy nhiên, phải bảo đảm duy trì 

hoạt động bình thường, không được đình trệ việc thực hiện các công việc của 

các cơ quan, đơn vị mình. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các tổ chức chính trị 

xã hội, Sở Thông tin truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách 

nhiệm với cộng đồng cùng chung tay phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân 

hạn chế di chuyển trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp; đồng thời, nâng 

cao ý thức, khả năng tự nhận biết các triệu chứng của dịch bệnh để kịp thời 

thông báo ngay cho cơ sở y tế, Tổ Covid cộng đồng để được hướng dẫn, xét 

nghiệm sàng lọc nguy cơ. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành, thị và cơ quan liên quan biết, khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- Các đ/c UV BTV TU; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TV BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;  

- UB MTTQ VN tỉnh PT;  

- Các Huyện, Thành, Thị ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Báo PT, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu: VT, VX3. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 

 

 

Tạ Ngọc Yến 
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