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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-UBND Bắc Ninh, ngày           tháng    12   năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tại Hội nghị bàn các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 
 
 

 

Ngày 20/12/2021, đồng chí Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống COVID-19 chủ trì 

Hội nghị bàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng 

dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Y tế, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc 

Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị; đồng chí Nguyễn Hương Giang - Chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:  

1. Sở Y tế 

- Chủ động bám sát tình hình dịch COVID-19, đặc biệt là biến chủng 

Omicron, khẩn trương chuẩn bị phương án về vắc xin, thuốc điều trị và các biện 

pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới. 

- Căn cứ quy định của Bộ Y tế, chỉ đạo xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ 

động, có trọng tâm, trọng điểm đối với các đối tượng, khu vực, địa bàn có nguy cơ. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực 

hiện nghiêm, hiệu quả đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y 

tế cơ sở; chủ động mua sắm trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực đáp ứng việc thu 

dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân; tổ chức điều trị sớm các trường hợp nhiễm 

mới hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, tập huấn 

tăng cường tổ chức điều trị tại nhà, tại cơ sở quản lý, thu dung, điều trị người 

nhiễm COVID-19.  

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải hợp đồng, điều động phương tiện phục 

vụ phòng, chống dịch. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các lực 

lượng chức năng tại cơ sở:  

- Yêu cầu người dân không ra ngoài từ 22 giờ đến 04 giờ sáng hôm sau, 

trừ các trường hợp: thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm 

về,… (phải có giấy tờ liên quan như: thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh 

nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác). Thời gian thực hiện từ ngày 22/12/2021 

đến hết ngày 03/01/2022. 
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- Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã, phường, 

thị trấn và nhỏ nhất để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phù hợp. 

- Căn cứ văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và cấp độ dịch trên địa 

bàn, xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt 

động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương, nhất là trong dịp cuối năm, Lễ 

Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần,…  

- Bắt đầu từ ngày 25/12/2021, các huyện, thành phố triển khai quản lý người 

nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải huy động phương tiện vận chuyển các 

trường hợp F1, F0 đến các Cơ sở cách ly tập trung, cơ sở thu dung, điều trị của tỉnh 

chậm nhất 05 tiếng sau khi có kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế. 

- Phổ biến, đăng thông tin công khai trên Cổng Thông tin điện tử của huyện, 

thành phố và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, truyền thanh cơ sở về 

các phương án: Tổ chức cách ly F1, F0 tại nhà; phương án cách ly, quản lý, theo 

dõi, khám và điều trị người nhiễm COVID-19, danh mục các thuốc điều trị, 

phương pháp theo dõi sức khỏe,… để người dân chủ động chuẩn bị các phương án. 

- Chủ động rà soát, đề xuất mua sắm và trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư 

y tế và thuốc điều trị, ô xy y tế tại các tuyến cơ sở để sẵn sàng đáp ứng tình hình 

dịch dịch ở cấp độ cao nhất. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, kêu gọi người nhiễm COVID-19 đã khỏi 

bệnh tham gia phục vụ tại các Cơ sở quản lý, thu dung, điều trị người nhiễm 

COVID-19, tại nhà trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng Đoàn thành niên, Phụ nữ, Giáo 

viên tham gia quản lý, giám sát các trường hợp F1 tại các khu cách ly tập trung và 

tại nhà trên địa bàn (lập danh sách gửi về Trung tâm Y tế trên địa bàn để tổng hợp, 

tổ chức tập huấn chuyên môn).  

- Kiện toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm của Tổ COVID cộng đồng. Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát người cách ly tại các khu cách ly, tại nhà. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

- Tiếp tục “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lập danh sách người 

trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ trong thời kỳ mang thai, người chống 

chỉ định chưa được tiêm vaccine và các trường hợp chưa tiêm vaccine phòng 

COVID-19… để quản lý, tiêm vaccine, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế sớm, điều trị 

kịp thời theo phân tầng điều trị. 

- Trong vòng 10 ngày, các địa phương đang ở cấp độ 4 phấn đấu giảm ít 

nhất 1 cấp độ; các địa phương đang ở cấp độ 3 giảm xuống cấp độ 2. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra các nội 

dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt 

tăng cường kiểm tra đối với tất cả những loại hình kinh doanh, dịch vụ; đối với các 

dịch vụ ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách, công suất tối đa 50% (Lưu ý: 

tập trung không quá 30 người cùng một thời điểm - trong cùng một phòng và tất 

cả khách hàng đã tiêm 02 liều vắc xin phòng COVID-19); yêu cầu dừng hoạt 

động nếu không đủ điều kiện và không tuân thủ các quy định. 

3. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan làm việc cụ thể với Tòa Giám mục Bắc Ninh, hướng dẫn tổ chức Lễ Giáng 

sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm COVID-19. 
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4. Thủ trưởng, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không tổ chức liên hoan, gặp mặt trong dịp 

cuối năm và đầu năm mới để tránh lây nhiễm COVID-19.  

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người dân nếu không có việc thật 

sự cần thiết hoặc lý do công vụ thì không di chuyển ra ngoài tỉnh để tránh lây 

nhiễm COVID-19; nếu ra ngoài tỉnh, khi về phải tự xét nghiệm, khai báo y tế và tự 

theo dõi sức khỏe theo quy định. 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước 

trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu cán bộ không thực hiện nghiêm quy định của tỉnh. 

5. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, nhất là tại cơ sở và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế, các cơ sở thu 

dung, điều trị.  

- Triển khai kịp thời, hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu dân cư trong quản lý 

xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường cập nhật, kiểm soát thông tin 

nhân khẩu trên địa bàn, nắm chắc tình hình người dân ra, vào địa bàn. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ đạo tổ chức quản lý các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, đảm bảo tuyệt đối 

không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly và từ khu cách ly ra ngoài cộng đồng.  

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải có phương án vận chuyển công dân là 

F1, F0 từ cơ sở lên các khu vực cách ly, thu dung, điều trị của tỉnh. 

- Tiếp tục huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh 

và các địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức 

kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong 

việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của 

UBND tỉnh. 

8. Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trưng dụng xe ô tô và lái xe 

để sẵn sàng đưa, đón các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19; các 

trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh trước ngày 24/12/2021. 

- Phối hợp với các cơ quan, đoan vị, địa phương bố trí, sắp xếp các phương 

tiện vận chuyển F1 tới các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh điều phối; vận chuyển F0 tới các Cơ sở thu dung, điều trị theo nhu cầu của các 

huyện, thành phố. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí 

và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến 

thức về phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội; hướng 

dẫn các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19, nâng cao nhận thức của người dân trong tình hình mới.  



4 
 

 

 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu thực hiện việc sử 

dụng quét mã QR. Tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham 

mưu cấp có thẩm quyền thành lập Tổng đài của tỉnh Bắc Ninh để tiếp nhận và trao 

đổi thông tin giữa các huyện, thành phố và các Sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh trong việc tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị, phản ánh và tư vấn liên quan đến 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối 

tượng chịu ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp 

bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em, người lao động, người sử dụng lao động trên 

địa bàn tỉnh. 

 11. Sở Tài chính 

Đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện thanh, quyết toán theo quy định. 

12. Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh (Tổ trưởng Tổ hỗ trợ 

nhập cảnh của tỉnh) 

Xây dựng Quy trình đón, quản lý, giám sát, thu phí (xét nghiệm, cách ly...), 

bàn giao người nhập cảnh,.. trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 

10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người 

nhập cảnh. 

13. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, đoàn thể 

- Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động Nhân dân nâng 

cao ý thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục vận 

động các tổ chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu 

quả của dịch bệnh gây ra, vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh,… 

phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống dịch, 

thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

- Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những 

vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./. 
 

 
 

Nơi nhận: 

- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;  

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;  

- UBMTTQ và các đoàn thể của tỉnh; 

- Huyện ủy, Thành ủy; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CVNC; 

- Lưu: VT, KGVX(NTT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Ngô Văn Luyến 
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