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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo 

tại Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19  

ngành Y tế Ninh Bình ngày 02/01/2022 

 

Ngày 02/01/2022, Sở Y tế Ninh Bình tổ chức họp Thường trực Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngành Y tế, đồng chí Vũ Mạnh Dương, Giám 

đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ngành y tế (sau đây 

gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Phó Giám 

đốc Sở Y tế và các đồng chí thành viên thường trực Ban Chỉ đạo ngành.  

Sau khi nghe báo cáo tình hình diễn biến dịch Covid-19, các công việc đã 

triển khai và ý kiến phát biểu, đề xuất của các đại biểu, đồng chí Giám đốc Sở Y 

tế - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau: Trong thời gian qua ngành y tế Ninh 

Bình rất nỗ lực và quyết liệt cùng với các cấp chính quyền và nhân dân Ninh 

Bình thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên hiện 

nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn biến vô cùng phức tạp, 

đã xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng tại tất cả các huyện, thành phố trong 

tỉnh, trong các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học ... với số 

lượng ca mắc nhiều, lịch trình di chuyển phức tạp. Nguy cơ dịch bệnh bùng phát 

trên địa bàn tỉnh là rất cao. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Ban Chỉ đạo yêu cầu các 

đơn vị tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, tập trung nguồn lực để truy vết 

khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh 

trong cộng đồng; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo 

quy định của các Trung ương, của tỉnh, của Sở Y tế; đồng thời triển khai thực 

hiện tốt một số nội dung sau 

1. Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế 

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tham mưu xây dựng Kế 

hoạch phòng chống dịch Covid-19 năm 2022 của tỉnh Ninh Bình. 

- Hướng dẫn các huyện, thành phố khảo sát điều kiện để triển khai cách ly 

F1 tại nhà/ nơi lưu trú, tiến tới cách ly điều trị F0 thể nhẹ hoặc không triệu 

chứng tại nhà khi số lượng các ca F0 tăng cao, gây quá tải các cơ sở cách ly, 

điều trị tập trung. 

- Đôn đốc các đơn vị tiêm chủng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 mũi tăng cường và mũi bổ sung, đặc biệt lưu ý đối tượng từ 50 tuổi trở 

lên, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch. 
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- Tham mưu văn bản triển khai, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 cho người nhập cảnh vào Ninh Bình làm việc ngắn ngày (dưới 14 

ngày) và dài ngày theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với các phòng chức năng Sở Y tế và các đơn vị chuẩn bị điều 

kiện sẵn sàng để kích hoạt Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Phổi và 

Trung tâm Y tế các huyện: Hoa Lư, Gia Viễn, Yên Khánh, Yên Mô khi cần thiết. 

Đồng thời tham mưu khảo sát chuẩn bị sử dụng Bệnh viện Công an tỉnh làm 

Bệnh viện điều trị Covid-19.   

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) rà soát, xác định lại 

số lượng đối tượng đã được tiêm vắc xin Covid-19 của tỉnh và theo dõi số lượng 

vắc xin hàng ngày để điều tiết hợp lý. 

2. Phòng Kế hoạch tài chính 

- Đôn đốc các đơn vị tổng hợp, xây dựng dự toán mua sắm trang thiết bị,  

vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm. 

- Đôn đốc Bệnh viện Phổi thực hiện gói mua sắm trang thiết bị phục vụ 

cho việc chuyển đổi Bệnh viện Phổi thành Bệnh viện điều trị Covid-19; chỉ rõ 

nguyên nhân của việc chậm mua sắm. 

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán cho các trường hợp 

cách ly, điều trị Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của 

tỉnh. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo liên quan đến chế độ chính sách trong phòng, 

chống Covid-19 phù hợp với tình hình mới. 

- Tổng hợp, báo cáo tình hình mua sắm phục vụ phòng chống dịch để báo 

cáo UBND tỉnh. 

- Trình dự toán chi tiền ăn cho F0; dự toán mua vật tư, hóa chất xét 

nghiệm, kít, test, dụng cụ lấy mẫu ... 

- Đối với việc mua sắm các gói hóa chất, vật tư y tế, test xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh, dụng cụ lấy mẫu: do tính chất cấp bách của công tác 

phòng chống dịch hiện nay, có văn bản hướng dẫn các đơn vị mua sắm trực tiếp 

theo quy định 01 lần kể từ ngày 05/01/2022 (trị giá dưới 300.000.000 đ) đảm 

bảo công khai minh bạch, không có tiêu cực. Đồng thời các đơn vị phải tiến 

hành thủ tục mua sắm theo hình thức đấu thầu theo quy định. 

3. Phòng Nghiệp vụ Dược 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các đơn vị mua thuốc điều trị Covid-19, tạm 

thời điều chuyển thuốc theo nhu cầu của Bệnh viện Phục hồi chức năng và các 

đơn vị điều trị Covid-19 chưa có trong danh mục thuốc đấu thầu.  

- Phân phối, điều chuyển các thuốc điều trị Covid-19 được cấp từ tuyến 

Trung ương và từ các nguồn khác. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Thúc đẩy mua vật tư, hóa chất xét nghiệm, dụng cụ lấy mẫu kịp thời, 

phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế để triển khai thực hiện. 
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- Tham mưu phân bổ, sử dụng test, kít xét nghiệm hợp lý, tránh lãng phí. 

Tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Y tế thường xuyên về số lượng test kháng 

nguyên hiện có và đề xuất nhu cầu tiếp theo. 

- Xây dựng dự trù vắc xin phòng Covid-19 ngay trong tháng 01/2022 giử 

Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y tham mưu văn bản hướng dẫn người 

dân tự test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (có video hướng dẫn thực hiện).   

- Tham mưu Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tháng cho các đối 

tượng phù hợp với tình hình thực tế. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 ngành Y tế Ninh Bình yêu cầu các 

đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- BCĐ PC Covid-19 tỉnh; 

- BCĐ PC Covid-19 các huyện, TP; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng CN SYT; 

- Các đơn vị trong toàn ngành Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. (Q/) 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phạm Thị Phương Hạnh 
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