
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND - VP     Kiến An, ngày       tháng 12 năm 2021 

V/v thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch 

UBND thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các 

quận, huyện về công tác phòng, chống  

dịch Covid - 19  

 

 

 
 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị  

trên địa bàn quận; 

- Ủy ban nhân dân 10 phường. 

Thực hiện Thông báo số 580/TB-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban  

nhân dân thành phố về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại  

cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các phường: thông tin,  

tuyên truyền: 

Tiếp tục kêu gọi toàn thể Nhân dân có ý thức trách nhiệm trong việc 

phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan trong thời điểm này; chủ động 

trang bị test nhanh, máy đo nồng độ oxy SP02 (độ bão hòa oxy trong máu) để 

xét nghiệm và chủ động tự theo dõi sức khỏe tại nhà để thông báo cho Trạm  

Y tế lưu động khi cần thiết; thành phố tạm ngừng xét nghiệm trên diện rộng. 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phối hợp phòng Văn 

hóa và Thông tin, phòng Y tế: tăng thời lượng tuyên truyền các hướng dẫn 

cách ly, điều trị tại nhà nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 

2. Giao phòng Y tế, Trung tâm Y tế:  

- Tham mưu UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường tăng 

cường điều trị F0 tại nhà theo quy định, tuyệt đối không chuyển tầng điều trị khi 

không có chỉ định. 

- Tham mưu UBND quận: 

+ Chủ động, linh hoạt điều tiết các Trạm Y tế lưu động tại phường có ít 

bệnh nhân F0 sang phường nhiều bệnh nhân F0. Tạm thời chưa thành lập thêm 

Trạm Y tế lưu động tại các phường. 

+ Chỉ đạo các phường thành lập ngay các Tổ chăm sóc cộng đồng để hỗ 

trợ các hộ gia đình F0, F1 phải thực hiện việc điều trị và cách ly y tế tại nhà. 

+ Chỉ đạo các Trạm Y tế, UBND các phường tổ chức tiêm vắc xin lưu 

động tại nhà cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền không có khả năng đi lại. 
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+ Dự thảo Quyết định thành lập Trạm Y tế lưu động bổ sung; trong 

đó ghi rõ số điện thoại và địa chỉ liên hệ của y bác sĩ và cán bộ tham gia Trạm Y 

tế lưu động (lưu ý: chưa huy động sinh viên của các Trường Y), báo cáo UBND 

quận (qua Văn phòng HĐND và UBND quận) trước 17 giờ ngày 22/12/2021 để 

báo cáo UBND thành phố. 

+ Căn cứ bảng phân loại mức độ dịch trên địa bàn thành phố của Sở Y tế, 

tham mưu UBND quận thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 9884/UBND-VX ngày 20/12/2021 

phù hợp với diễn biến, cấp độ dịch tại các địa phương trên địa bàn quận. 

- Tổng hợp danh sách đối tượng chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin 

trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng lao động tự do (do UBND các phường rà 

soát, lập danh sách), tham mưu đề xuất UBND quận tổ chức tiêm ngay. 

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các phòng, đơn vị liên quan: 

Kiểm soát việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cách ly F0, F1 tại nhà, tuyệt 

đối không để xảy ra tiêu cực, không đúng đối tượng. 

4. Giao UBND các phường: 

- Thành lập ngay các Tổ chăm sóc cộng đồng để hỗ trợ các hộ gia đình 

F0, F1 phải thực hiện việc điều trị và cách ly y tế tại nhà. 

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách đối tượng chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều 

vắc xin trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng lao động tự do, gửi về UBND quận 

(qua phòng Y tế) để tổng hợp và tổ chức tiêm. 

- Rà soát, lập danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện điều trị F0 và cách ly 

F1 tại nhà để chủ động phương án điều trị tại nhà khi dịch bùng phát mạnh. 

- Rà soát, lập danh sách lực lượng y, bác sĩ đã nghỉ hưu hoặc hiện không 

công tác ở các bệnh viện, phòng khám, ghi rõ số điện thoại và địa chỉ liên hệ (lưu 

ý: chưa huy động sinh viên của các Trường Y), gửi về UBND quận (qua phòng  

Y tế) trước 12 giờ ngày 22/12/2021 để dự thảo Quyết định thành lập Trạm Y tế  

lưu động bổ sung. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND quận, Văn phòng HĐND và UBND quận 

thông báo để Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, 

UBND các phường biết, thực hiện./. 

 Nơi nhận:  
- UBND TP; 

- TTQU - HĐND; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Như trên (để thực hiện); 

- TTVH-TT&TT (để tuyên truyền); 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lã Quý Nghĩa 
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