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THÔNG BÁO
Kết luận của Đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
tại cuộc họp với UBND thành phố Hà Tĩnh ngày 05/11/2021

Sáng ngày 05/11/2021, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp với UBND thành phố Hà Tĩnh và Sở Y tế
để triển khai các nhiệm vụ cấp bách sau khi phát hiện các trường hợp dương tính
với SARS-CoV-2 trên địa bàn nhưng chưa rõ nguồn lây. Sau khi nghe báo cáo
diễn biến dịch bệnh và dịch tễ các ca bệnh; ý kiến của các đơn vị liên quan; đề
xuất của Sở Y tế và UBND thành phố Hà Tĩnh; đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh kết luận:
1. Trước tình hình diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành
phố Hà Tĩnh; để kiểm soát tốt, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh lây lan rộng ra cộng
đồng và đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn,
yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh tập trung thực hiện ngay các nhiệm
vụ sau:
1.1. Khẩn trương điều tra, truy vết nhanh, kịp thời, chính xác, tránh bỏ sót
các trường hợp liên quan đến các ca bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân
hiểu chủ trương mới của Trung ương và của tỉnh là thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát dịch hiệu quả.
1.2. Xác định khu vực phong tỏa hẹp dựa trên kết quả điều tra, truy vết các
trường hợp F0 để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, hạn chế tác động tiêu
cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
1.3. Thực hiện cách ly nghiêm ngặt các trường hợp F1 tại nhà nếu đáp ứng
đủ các điều kiện tại Văn bản số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế và
Văn bản số 2463/SYT-NVY ngày 19/7/2021 của Sở Y tế về việc giảm thời gian
cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19;
nếu không đủ điều kiện tại các Văn bản nêu trên thì thực hiện cách ly y tế F1 tập
trung theo quy định. Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly tập trung chủ động đáp ứng
tình huống số lượng F1 tăng cao và không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà.
1.4. Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp F1, F2 và
các trường hợp nguy cơ cao: Yêu cầu hoàn thành xong trong ngày 06/11/2021,
cụ thể:
- Đối với các trường hợp F1: thực hiện xét nghiệm mẫu đơn bằng phương
pháp Realtime - PCR (phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).
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- Đối với các trường hợp F2: thực hiện xét nghiệm mẫu gộp bằng test
nhanh kháng nguyên.
- Xét nghiệm sàng lọc mẫu gộp bằng test nhanh kháng nguyên đối với:
+ 100% giáo viên, học sinh trường học có F0;
+ 100 % giáo viên, học sinh lớp học có F1;
+ Xét nghiệm sàng lọc có trọng điểm tại một số trường học trên cơ sở kết
quả điều tra dịch tễ;
+ Các khu vực phong toả;
+ 100% chủ cơ sở và nhân viên phục vụ tại các nhà hàng ăn uống, cơ sở
kinh doanh dịch vụ massage, phòng tập gym, điểm truy cập internet công cộng,
nhân viên siêu thị, cửa hàng tạp hóa.
1.5. Một số chỉ đạo, quy định cụ thể trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh (thời
gian thực hiện bắt đầu từ 0h ngày 06/11/2021 cho đến khi có chỉ đạo tiếp theo):
- Tạm dừng hoạt động, dịch vụ: Karaoke, massage, phòng tập gym, điểm
truy cập internet công cộng, rạp chiếu phim.
- Trung tâm hội nghị, tiệc cưới, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống,
giải khát chỉ cho phép quy mô tối đa 30 người, khuyến khích bán hàng mang về.
Riêng quán/điểm ăn uống vỉa hè chỉ được phép bán mang về.
- Hoạt động giáo dục: Dừng tổ chức dạy học theo hình thức trực tiếp và
chuyển sang hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.
- Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện phục vụ mục
đích chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố; trường hợp thực sự cần thiết
phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng
chống dịch và số lượng người tham dự không quá 30 người/phòng họp, lập danh
sách, địa chỉ, số điện thoại tất cả đại biểu tham dự; người có biểu hiện sốt, ho,
cảm cúm… tuyệt đối không được tham dự; trong trường hợp vượt số lượng quy
định nêu trên thì cơ quan tổ chức phải xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tỉnh bằng văn bản.
- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, bảo tàng, triển lãm, thư viện và các
hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, đám tang, đám cưới và các
sự kiện tập trung đông người khác thì số lượng người tham gia không quá 30 người.
2. Sở Y tế:
- Phân tích chính xác, kịp thời yếu tố dịch tễ các ca bệnh để đánh giá nguy
cơ, định hướng hoạt động chuyên môn và tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đảm bảo sát
tình hình, sớm khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch.
- Chủ động bố trí đủ và hỗ trợ kịp thời nhân lực lấy mẫu, xét nghiệm và
tham mưu phân bổ vắc xin cho Ủy ban nhân dân thành phố khi có đề xuất.
- Phân công 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở trực tiếp phối hợp với Ủy ban
nhân dân thành phố Hà Tĩnh thực hiện công tác phòng, chống dịch.
- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hiệu thuốc bán thuốc cho các
trường hợp sốt, ho, cảm cúm.
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3. Công an tỉnh:
- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
- Chỉ đạo công an thành phố Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với ngành y tế và
các lực lượng liên quan truy vết nhanh các trường hợp F0, F1.
4. Các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên
địa bàn và lĩnh vực phụ trách, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
phù hợp.
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục triển khai phòng, chống dịch theo
nội dung Văn bản số 6993/UBND-VX1 ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch "Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng
COVID-19 theo kế hoạch đã được phân bổ.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, BCĐ, VX1.

TL. TRƯỞNG BAN

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Trần Tuấn Nghĩa

