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Bắc Kạn, ngày       tháng 3 năm 2022 

Kính gửi:  
 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức 
tạp tại các địa phương trên toàn tỉnh. Số ca mắc COVID-19 tăng cao trong cộng 
đồng, đặc biệt là thời gian từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trong đó ngày 
02/3/2022 lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh ghi nhận đến 1.043 ca mắc. 

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, 
chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập 
trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Tất cả công dân phải thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang, khử 
khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Hằng tuần, tùy theo điều kiện 
của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện xét nghiệm test nhanh sàng lọc 
để phát hiện người mắc COVID-19 và cách ly điều trị theo quy định. 

Tất cả người nhiễm COVID-19 phải được phân loại, quản lý, theo dõi và 
đượcnhân viên tế hướng dẫn, chăm sóc y tế theo quy định. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bắc Kạn và UBND các huyện, 
thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng phương án dạy học phù 
hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, kết hợp linh hoạt giữa dạy học trực tiếp 
và trực tuyến. 

3. Sở Y tế 

- Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin cho các địa phương để kịp thời triển khai tiêm 
chủng; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thần tốc hơn nữa thực hiện 

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả. 
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo đúng theo quy định, 

tránh xét nghiệm tràn lan, lãng phí, không hiệu quả. 
- Tằng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh test 

nhanh, thuốc điều trị COVID-19 để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định. 
4. UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”để chủ động quyết định việc 
dừng hoặc tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu trên địa 
bàn như karaoke, internet...hạn chế các hoạt động tập trung đông người như đám 
hiếu, hỷ, các hoạt động tôn giáo, lễ hội; hạn chế tối đa việc tổ chức các cuộc liên 
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hoan, giao lưu, gặp mặt; 
Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có phương án phòng, chống dịch 

phù hợp; khuyến khích các cơ sở kinh doanh ăn, uống không phục vụ tại chỗ trong 
thời gian này và chuyển sang bán mang về, nếu phục vụ tại chỗ phải đảm bảo 
khoảng cách và các điều kiện phòng chống dịch khác;  

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ 
chức, cá nhân vi phạm và kiên quyết đóng cửa, dừng hoạt động các điểm kinh 
doanh, dịch vụ không đảm bảo, không chấp hành phòng, chống dịch.  

- Hạn chế các hội nghị, hội thảo, cuộc họp không thật sự cần thiết; tăng 
cường các hoạt động theo hình thức trực tuyến. 

- Quản lý chặt chẽ, toàn diện và thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly, điều 
trị đối với các trường hợp F1, F0 theo hướng dẫn tại Công văn số 762/BYT- DP 

ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và 

các trường hợp tiếp xúc gần. 
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành 

quy định về phòng chống dịch, khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh 
tại nhà, nếu có kết quả dương tính phải khai báo ngay với Trạm Y tế địa phương 
để quản lý, điều trị theo quy định.  

- Đảm bảo “bốn tại chỗ”, nhất là thuốc, vật tư tiêu hao, test xét nghiệm... để 
đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.  

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c) 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- VP Tỉnh ủy và các Ban Xây dựng đảng; 
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 
- LĐVP; 

- Lưu: VT, VXNV (V). 
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