
1 

 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

   TỈNH BẮC KẠN 
BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:           /MTTQ-BTT 
Vv phối hợp tuyên truyền một số biện 

pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch 
COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bắc Kạn, ngày  03  tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  - Các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố. 

 

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 

các ca f0 trên địa bàn tỉnh tăng cao, để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch, 

bệnh trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đề nghị các tổ chức 

thành viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp tuyên 

truyền đến hội viên, đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp 

nhân dân một số nội dung sau: 

1. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các hướng dẫn 

của Bộ Y tế và các văn bản triển khai của tỉnh về chủ động phòng chống dịch 

COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang, lo 

sợ, mất bình tĩnh trong phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 

nghiêm các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp, phương pháp 
đã được Đảng, Nhà nước đề ra và thực hiện có hiệu quả trên thực tế, nhất là Nghị 
quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan đã được Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh 

chỉ đạo, triển khai. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác chủ động phòng chống 

dịch của người dân tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K đeo khẩu trang khi 

ra nơi công cộng, tiếp xúc với người xung quanh, không tụ tập, không tập trung nơi 
đông người khi không cần thiết, tham gia tiêm vacxin phòng Covid đầy đủ, không vì 

đã tiêm vacxin mà lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch. 

3. Tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện thông thoáng nhà cửa để 

giảm nguy cơ lây nhiễm. Khi có dấu hiệu bất thường đến sức khỏe ho, sốt, khó thở, 

đau rát họng, mất vị giác... thì báo ngay cơ quan y tế để được hỗ trợ, tư vấn theo dõi 

và xử lý kịp thời.  
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4. Phối hợp với y tế các cấp, cùng tổ Covid cộng đồng tuyên truyền, vận động, tư 
vấn về phòng chống dịch, tiêm phòng đầy đủ vacxin, xét nghiệm, tầm soát phát hiện 

người mắc, chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ, bảo vệ 

người thuộc nhóm nguy cơ.  

Khi người sống chung người cùng gia đình bị mắc Covid-19, hỗ trợ chăm sóc 
thể chất và tâm lý xã hội. Đối tượng quản lý chăm sóc tại nhà, khả năng người nhiễm 

Covit-19 tự chăm sóc tại nhà có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt 

quần áo, vệ sinh có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và 

khi có tình trạng cấp cứu có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như 
điện thoại, máy tính. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu về nhà vệ sinh, nhà tắm 

dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân như xà phòng rửa tay, nước sạch, dung 

dịch sát khuẩn tay, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân... trong phòng, có xô, chậu hoặc 

máy giặt để người cách ly tự giặt ... và đủ các nhu yếu phẩm cho người cách ly.  

Đối với rác thải sinh hoạt, y tế của người cách ly phải có thùng rác riêng có 

nắp đậy, khi vận chuyển ra ngoài phải được bọc kỹ trong túi ni lông, được phun 

khử trùng và để tập trung riêng theo quy định; yêu cầu những người cách ly y tế tại 

nhà chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly; có cam kết với chính 

quyền địa phương. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các tổ chức thành viên, Ủy ban 

MTTQ các huyện, thành phố cùng phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như K/g; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; (B/c) 

- UBND tỉnh; 
- Sở y tế tỉnh; 
- BTT, các ban CM, VP UBMTTQ tỉnh; 

- Lưu: VT, PT&TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Ma Nhật Hoài 
 

 

 

 

 

 
 


