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KInh gCri: 

- Truâng các phOng ban, ngãnh don vj lien quan: 

- UBND các phung. 

Thrc hin cong van s 9574/UBND-VX ngày 08/12/202 1 cüa UBND tinh 

Ngh An V vic trin khai Cong din s 1988/ CD-BYT cüa Bô y t UBND 

thj xä yêu cu: 

Trung các phOng, ban, ngành, don vj, các t chüc don th& Chü tich 

UBND các phu'ng can ci chi.irc nang, nhim v dtxçc giao trin khai thrc hin 

nghiêrn các ni dung chi do tii Cong din Cong din sO 1988/ CD-BYT cüa B 

y tê và Cong van so 6160 /SYT-NVY ngày 08/12/202 1 cüa Sâ Y t Ngh An ye 

tang cu?yng thirc hin các bin pháp phông chng djch COVID 19 tru'Oc bin 

chüng mi (OMICRON) cüa vi rut SARS-COV2 ('phó 16 g&i kern.) 

No'! n/ian: 
- Nhu' trên; 
- UBNDTinh (B/c); 
- Sà Y té (b/c); 
- TT Thi üy - TT HDND thl x; 
- BCD P.0 dich COVID-19 thi xã; 
- ChU tjch, các PCT UBND thj x; 
- TI Chi huy P.0 djch COVID-19 TX; 
- Luu VT,YT.
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Uy an nhn dn iinh ni An 
ThOi gian k';: 0 12 2021 1 :43)2 07:0 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAv1 
TNFI NGH1' AN flôc lap- Tu' do- llanh PIUC 

S:S 1/UBND-VX Nghê An, ngayOthang 12 nàni 2021 
V/v triên khai COng din so 

1988/CD-BYT ngOy 06/12/2021. 

KInh gCri: 
-S&Yt; 
- Các S, ban, ngành, dcm vi c.p tinh; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã 

tinh Ngh An. 

Thrc hin Cong din s 1988/CD-BYT ngày 06/12/2021 cüa B Y té ye 

vic tang cumg thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID-19 truó'c 

bin chi:ing mâi (Omicron) cüa vi rut SARS-CoV-2 (Ban Photo kern theo,), 

Phó Chü tjch UBND tinh Biii DInh Long yêu câu: 

S Y t; Các So, ban, ngânh, dan vi cap tinh; UBND các huyn, thàn}i 

ph, th xã can cr chirc nãng, nhiêm vi dtrçic giao khãn truang triên khai chi 

dao cüa B Y t t?i  Cong din s 1988/CD-BYT ngày 06/12/2021.!. 

No'! nhân: V 
- Nhi.r trén; 
- Ban Chi dao PC dich Covid-!9 tinh; 
- ChCi tich UBND tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- CVP, PCVP UBND tinh; 
- Các huyn iy, thành ãy, th y; 
- Cong thông tin din tcr tinh; 
- Uru: VT, KGVX (TP, P). 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH vAN PHONG 



BQYTE CONG HOA XA HQI CIII] NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tr do - Hnh phiic 

S6:1988 /CD-BYT Ha N5i, ngày 06 iháng /2 nãm 2021 

CONG DIEN 
V tang cuô'ng thuc hin các biên pháp phông, cháng dch COVID-19 

trwóc bin chüng mói (Omicron) cüa vi rt'it SARS-CoV-2. 

139 Y TE diên: Chi tich ljy ban nhân dan các tinh, thành phO 
trirc thuc Trung uong; 

Trong thai gian gàn dày, tinh hInh dch COVID- 19 trên the giài tiêp tic din 
biên phrc tp ti nhiêu quOc gia. Ngày 25/11/2021, TO chi.'rc Y tê the giO'i d thông 
báo ghi nh.n biêri chi.ing m&i dáng quan ngi cia vi rut SARS-CoV-2, goi Ia 
Omicron (B.1.1.529) duc phát hin t?i  Nam Phi. Den ngày 02/12/2021, dâ ghi 
nhn It nhãt 27 quôc gia vã virng Iãnh thô ghi nhn biên chung nay. Ti Vit Nan1 
den nay chra ghi nh.n biên chüng rnói Omicron, tuy nhiCn nguy Ca xãm nhãp vâ 
lay Ian vào nuàc ta là rat Ian. Th'rc hin Cong din so 1662/CD-TTg ngàv 
02/12/2021 cUa Thu tuó'ng ChInh phu; dê chü dng kiêm soát tmnh hInh djch 
COVID- 19; Bt Y tê (Ca quan thu&ng tx-crc Ban Chi d?o  Quôc gia phOng, chng dich 
COVJD-19) din và dê nghj dông chI Chü tjch Uy ban nhâri dan các tinh, thành phO 
trirc thuc Trung uoig chi do quyêt lit, tang cu&ng thi.rc hin các bién pháp 
phàng, chông djch COVID-19, cii the nhu sau: 

1. Tip tllc thirc hin hiu qua Nghj quyet sO 1 28/NQ-CP ngày 1 1 / 1  0/202 1 
cüa Chinh phü và Quyêt djnh so 4800/QD-BYTngày 12/10/202 1 cüa B Y t; 
thkrc hin hiu qua nguyen tãc: 5K + vác xin, thuóc cliéu trf + cong ngh + ihi'rc 
cua nhán dan, trong do tp trung vâo các trix ct chmnh: xét nghim, tiêm chüng, 
diêu trj và dé cao y' thirc cüa ngi.r6 dan. 

Chü dng xây dmg các kjch bàn, phuorig an d sn sang dáp img vai ca 
tInh huông djch COVID- 1 9 trên da bàn trên quan diem tiêp cn toàn dan tr sam, 
tr xa, ngay ti co s&; nâng cao nang !crc  h thông y tê nhãt là y  té Ca s&, báo dam 
thuôc, vt tir, trang thiêt bj y té theo phuang chãm 4 tai  chô và có phuong an 
huy dng, diêu dng, bô sung nhân hrc y tê; dông thai tiêp t11c phát huy vai trô 
cOa To COVID cong dông, Trm Y tê li.ru dng, không dê xãy ra tInh trng ngijai 
bnh kkxOng lien h duçc v&i ca sO' y tê, khOng dugc tu van, cap phát thuOc diêu tn. 

2. Chi do vic tang cu'ang giám sat, quãn l' các tru&ng hcrp nhp cánh t1.r 
nuâc ngoài, dc bit các tru&ng hçp dênldi ye tr các quOc gia, khu virc dà ghi 
nh.n và lay Ian bin chüng m&i nhi.r khu vi,rc Nam châu Phi (Nam Phi, Botswania, 
Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique...) vâ mt sO quôc gia khu 
vtrc châu Au; thc hin nghim vic xét nghim, cách ly, giám sat, theo dOi y të 
cho nguäi nhp cành theo dung quy djnh và xcr I' nghiêm các truO'ixg hp vi pham 
các quy djnh phOng, chOng djch. 



3. Tang ci.räng giám sat trQng diem hi chi.rng c1irn (ILl), viêm phOi näng 
do vi rat (SVP), giárn sat thra vào str kiên (EBS), thrc hin lay mãu xét nghiém 
các tnrng hp nghi ngà Co biêu hin ho, sôtnhãm phát hin sóm các tn.thng hop 
mac COVID-19; chü dng giri rnu bnh phãrn nghi nhirn biên chüng Omicron 
den Vin V sinh djch t, Viên Pasteur d tiên hânh xét nghirn, giái trInh tlj gen 
khang dnh. Kjp thôi cách ly y tê, xr 1 triêt dé 0 djch khOng dé lay Ian, bCmg phãt 
trong cong dông. 

4. Dy nhanh tiên d tiêrn chüng vãc xin phOng COVID-19 cho các di 
tllçlng tlr 12 tuOi tr& len (iru tiên cho các dôi Ung tr 50 tuôi tr& len, ngui Co 
bnh nén) ngay khi ducrc phãn bO vãc xin, dam báo an toàn, hiu qua; rà soát Va 
khân truang hoàn thành vic tiêm chüng d lieu ca bàn vOi các tnrông hcxp tr I 8 
tuOi trc len; triên khai tiêm mQi bO sung, müi nhãc lai vOi các trung hcp di thô'i 
giantheo hu&ng dn ti Cong van so 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 cjia B Y t 
Va tiêp tc day rnnh vic áp ding nén tang HO sa sirc khOe din tü dé quân l' vá 
theo dOi tiên d tiêm chüng. 

5. Diu trj toân din, phân t.ng diu trj, giãm ti da các truàng hp tü vong 
là ru tiên hang dãu. Thirc hitn phãn luOng, khai báo y té, kiêm tra than nhiét; 
to chirc tot vic diêu phôi vã cOng tác phân tang diêu trj; bão dam dü oxv, 
may th, giumg cap cru, các diCu kin can thiêt khác trong thai gian sOrn nhãt. 
TO ch'rc si.r dng thuOc trong diêu trj COVID-19 ngay sau khi duge phãn bO, tiêp nhãn. 

6. Dam bão an toàn phOng chông djch COVID-19 trong khu cong nghip, 
trung h9c. Tang ctrOng kiêrn tra cOng tác phOng, chOng djch ti các co' quan, 
dun vj, tO chüc, doanh nghip, nhât là ti bnh vin, co s san xuât, chg, siêu thl, 
nhà ga, san bay, bênxe... yêu câu thirc hin nghiêm vic thuOng xuyên cp nh.t 
trng thai trên Bàn do chung sOng an toàn vói COVID- 19. 

B Y t (Co quan thi.rng trgrc Ban Chi do Quc gia phông, chOng djch 
COVID-19) dê nghj dng chI ChCi tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phO 
trrc thuc Trung uung kh.n truong chi do t chrc triên khai thirc hin./. , 

Noi nh,z: 
- Nhu trên; 
- Thu wang ChInh phci (dê báo cáo); 
- Các Phó Thu tirang Chinh phO (dé báo cáo); 
- Các dông chi Thr tri.róng B Y té: 
- VPCP, VPTUD, VPCTh; 
- BYT: V, Cc, Tong ci,ic, VPB. TTrB; 
- Các Bnh vi@1,  Vin tri,rc thuc BYT: 
- Sâ Y té các tinh, thãnh phO dé thc hin): 
- CDC các tinh, thánh phô (dé thrc hin); 
- Ltiu: VT, DP. Nguyen Thanh Long 

Tnxông Tiêu ban Y t 
BCDQG phông, chOng dlch 

COVID-19 



UBND TNH NGHe.  AN CONG HOA XA 1191 CHU NGHIA VH'f NAM 
SO Y TE D(c lap - Tu' do - Hanh phic 

S6: 6160 /SYT-NVY NghAn, ngày 08 lháng 12 na/n 2021 

V/v tang cuOng thi'c hin các 
bin pháp phông, chông djch 

COVID-l9tnróc biên chüng rnâi 
(OMICRON) cüa vi riit SARS- 

COV-2. 

KInhgCri: 
- Các Si, ban, ngành cap tinh; 

- Uy ban nhân dan các huyn, thj xà và thành ph Vinli; 
- Trung tam Kiêm soát bnh tat tinh; 
- Trung tarn Y t các huyn, th xä vã thành phô Viiih; 
- Các ca s Khárn chüa bnh trong và ngoài cong Ip, 

tinh Ngh An. 

Thirc hin Cong din s 1988/CD-BYT ngày 06/12/202 1 cña B Y t ye 

tang cuing thirc hin các bin pháp phOng, cMng d:ch  COVID-19 truó'c biii 
chüng mi (OMICRON) cüa vi rñt SARS-COV-2; Si Y t d nghj ChO tjch 
UBND các huyên, thi xa, thành ph Vinh; Giárn dc, thi tnring các SO, ban, 
ngành c.p tinh; các dan v y té trong vâ ngoài cOng 1p chi dao  triën khai các ni 
dung nhu sau: 

1. Tang cung trin khai các bin pháp thirc hin hiu qua Kê hoch sO 
598/KH-UBNID ngày 21/10/2021; Quyêt dnh so 3896/QD-UBND ngày 
21/10/2021 v vic Quy djnh ttm thai rnt s bin pháp phOng, chng djch 
Covid-19 dê "ThIch img an toàn, linh hoat, kiêrn soát hiu qua dch COVID-19" 
d6i vó'i tirng cp d djch trên dja bàn tinh Ngh An; thirc hin nguyen tãc: 5K 
vAc xin, thuc diêu tij + cong ngh + ' thüc cña nhân dan, trong do tp tning 
vào các trii ct chinh: xét nghirn, tiêrn chUng, diu trj và dê cao ' thü'c cüa 

ngtrb'i dan. 

Chü dng ctp nhtt các kich  bàn, phuong an d sin sang dáp rng vó'i các 
tInh hung djch COVID- 19 trên dja bàn darn bào tiêp can toàn dan tO' sórn, tir 
xa, ngay tai ca sa; nâng cao nàng lirc h thng y t nh.t là y t& ca sO', báo darn 

thuc, v.t tu, trang thit bj y th theo phuang chãrn 4 ti cM và có phu'ang an huy 
dng, diu dng, M sung nhân lirc y t; dng thO'i tip tic phát huy vai trO cOa 
To COVID cong dng, Trrn Y t lu'u dng, khOng d xãy ra tInh trang ngu'äi 
bnh không lien h duqc vO'i ca sO' y t& không du'çc tu vn, cp phát thMc diu 
tn. 



2. f) y nhanh tin d tiêm chüng vAc xin phO ng CO VI D- 19 c ho c ác d i 
trçYng ti'x 12 tuoi tro len (uv tie/i chO các ctói tup'ng ti'i 50 tuói tró' len, ngu'oi Co 

l,nh iién) ngay khi duc phân bô vc xin, darn bào an toàn, hiu qua; rà soãt vã 
khn tnroiig hoàn thành vic tiêm chüng dU liu ca bàn vâi các tru'ông hcip tü' I 
tuôi trâ len; 

3. Chi dao  và chju trách nhim v cong tác phOng chOng djch COVID- 19 
trong khu cOng nghip, tru'ô'ng hçc. Tang crng kim tra cong tác phOng, cMng 
djch tai  các co quan, dan vj, t chirc, doanh nghip, nhât là tii bnh viên, co si 
San xuât, chçi, sieu thj, nba ga, san bay, ben Xe... yêU câu t1iirc hiii nghiCni vic 

thung xuyên cp nht trng thai trén Bàn d chung sang an toàn voi COVID-
19 (https://antoancovid.vn/).  

4. Tang cung Cong tác rà soát, giám sat nguii tr ye tr các vüng cap d 
djch cap 3, cp 4 trong và ngoài tinh, to chirc cách ly, theo döi sirc khOe, xét 
nghim diing quy djnh. Tang cithng kiêm soát chat chê di biên dng dan cu', 
nrn chic tInb hIith cong dan khi ra, vào dja bàn. 

5. Giao Trung tarn Kiêm soát bnh tt tinh du mdi, hu'ng dan, triên khai 

các nhim vii v cong tác phOng cMng dlch  theo chi d?o  tti COng din sO 
1988/CD-BYT ngày 06/12/202 1 cua B Y té, ci the: 

- Tang cithng giám sat trpng dim hi chi.'rng cirn (ILl), viêm phôi n.ng 

do vi riit (SVP), giám sat dija vào sir kin (EBS), thrc hin 1y mu xét nghini 
các trumg h9'p nghi ngi có biu hin ho, st nhtrn phát hin sirn các tnrô'ng 
hp rnc COVID-19; chü dng giri mu bnh phrn nghi nhirn bin chüng 
Omicron dn Vin V sinh djch t, Vin Pasteur d tin hành xét nghim, giái 
trInh tir gen khng dnh. Kp thii cách ly y t, xir 15' trit d ô djch khOng d lay 

lan, büng phát trong cong dng. 

- Tang cung giám sat, quán 15' các trirO'ng hcrp nhtp cãnh tü nuâc ngoài, 
dc bit các trung bçip d di ye tir các quOc gia, khu vv'c  dã ghi nhtn và lay 

lan bin chüng mó'i nhu khu vrc Nam châu Phi (Nain Phi, Botswana, IVamibia, 

Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozainbique...) và mOt  so quOc gia kim virc chãu 
Au; thirc hin nghim vic xét nghirn, cách ly, giám sat, theo dOi y t cho nguO'i 
nhtp cãnh theo dung quy djnh và xü 15' nghiêm các tnthng hcip vi phtm các quy 

djnh phông, ch6ng djch. 

- Tharn muu triên kbai tiêrn miii bô sung, miii nhc l?i  vâi các tru'âng hçp 
dii thai gian theo hiRing dn tti COng van so 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 
ciia B Y t và tip tic day rnnh vic áp diing nên tang Ho sa src khóe din tir 
d quãn 15' và theo dOi tin d tiêrn chiing. 



KT. GIAM DOC 
' GIAM DOC 

Trãn Mink 'Tue 

So' Y të trãn tr9ng dë ngh DOng clii Chü tich UBNI) cc liuyên, thi xa, 

thành ph6 Vinh; Giárn dc, thu tnr&ng cãc SO, ban, ngành cap tinh Va các don vj 
quan tarn clii do trin khai thirc hin. I. 

ATo'i iihân: 
- Nhrtrên; 
- BCD PC djch COVID tinh (b/c); 
- UBND tinh (b/c); 
- Lãnh dao So' (dé biét); 
- Lu'u: VT,NVY. 
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