
PHỤ LỤC 06 

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
(Kèm theo Báo cáo số 175 /BC-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 

1. Số trường hợp (ca) mắc bệnh: Tính đến 22 tháng 6 năm 2021, trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. 

2. Số ca nghi ngờ mắc COVID-19: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến 

ngày 22 tháng 6 năm 2021, qua điều tra, giám sát ghi nhận 08 ca (thành phố Kon 

Tum 04, Đăk Tô 01, Ngọc Hồi 02, Kon Plông 01).  

3. Số ca tiếp xúc gần (F1):  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021: 42 ca tiếp 

xúc gần (TXG) với ca bệnh khẳng định (05 ca TXG bệnh nhân 1.696; 03 ca 

TXG với bệnh nhân 2.014; 01 ca TXG bệnh nhân 2.978, 01 ca TXG bệnh nhân 

2.583, 19 ca TXG bệnh nhân 3.237, 01 ca TXG bệnh nhân 3.334, 03 ca TXG 

bệnh nhân 4.780, 01 ca TXG bệnh nhân 6.601, 06 ca TXG bệnh nhân 6.281, 01 

ca TXG bệnh nhân 7.059, 01 ca TXG F0 (đang cách ly, điều trị tại Thành phố 

Hồ Chí Minh)). 

4. Giám sát, cách ly tập trung ca có yếu tố dịch tễ (nhập cảnh/đến/ở/về 

từ vùng dịch): Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, 

trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cách ly tập trung với 3.358 ca (Tại các cơ sở cách 

ly tập trung của tỉnh 2.246; tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện, thành phố 

796; tại các cơ sở cách ly của cơ sở y tế 143; tại các cơ sở cách ly khác 173).  

5. Giám sát, cách ly tại nhà ca có yếu tố dịch tễ: Từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, thực hiện cách ly tại nhà với 8.743 ca 

(Thành phố Kon Tum 3.575, Đăk Hà 1.476, Đăk Tô 815, Ngọc Hồi 810, Đăk 

Glei 208, Tu Mơ Rông 134, Kon Plong 186, Kon Rẫy 397, Sa Thầy 1017, Ia 

H’Drai 125). 

6. Giám sát, theo dõi, quản lý sức khỏe sau cách ly: Từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, thực hiện giám sát, theo dõi, quản lý 

tại cộng đồng sau cách ly 2.323 ca (Thành phố Kon Tum 408, Đăk Hà 228, Đăk 

Tô 648, Ngọc Hồi 156, Đăk Glei 147, Tu Mơ Rông 139, Kon Plong 143, Kon 

Rẫy 154, Sa Thầy 178, Ia H’Drai 122). 

7.  Xét nghiệm: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 22 tháng 6 năm 

2021, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức lấy 11.558 bệnh phẩm làm xét 

nghiệm SARS-CoV-2, kết quả: 11.558 mẫu âm tính (-) với SARS-CoV-2. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI 

1. Các hoạt động giám sát  

- Huy động hệ thống giám sát ngành Y tế, giám sát theo sự kiện phối hợp 

với các Sở, ban, ngành, địa phương để phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời 

các trường hợp có yếu tố dịch tễ và các ca nghi ngờ/mắc COVID-19. 
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- Huy động hệ thống giám sát tại cộng đồng, thành lập 1.912 Tổ công tác 

cộng đồng phòng chống dịch bệnh tại địa phương quản lý chặt chẽ các hộ gia 

đình đã được phân công phụ trách; nắm chắc thông tin của từng người dân thuộc 

các hộ gia đình có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng để 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời. 

- Thành lập, duy trì tốt hệ thống giám sát tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để 

triển khai công tác quản lý xuất, nhập cảnh, khai y tế đối với hành khách nhập 

cảnh vào tỉnh Kon Tum qua Cửa khẩu. 

- Giám sát các cơ sở điều trị phòng chống dịch COVID-19: Thường xuyên 

thực hiện giám sát, đánh giá các bệnh viện, phòng khám thực hiện công tác sàng 

lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19 tháng 3 

năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia; Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 

2020 và Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo 

Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế. 

- Giám sát các cơ sở cách ly điều trị, cách ly tập trung, các trường hợp cách 

ly tại nhà/nơi lưu trú và các trường hợp theo dõi, giám sát sức khỏe tại nhà sau 

cách ly phòng chống dịch COVID-19 chấp hành các quy định về cách ly theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tổ chức giám sát các cơ sở làm việc, lao động, trường học, kinh doanh 

dịch vụ, nơi tập trung đông người, các sự kiện… chấp hành quy định phòng 

chống dịch COVID-19. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, BCĐ tỉnh huy động hệ thống chính trị, các Tổ cộng 

đồng và người dân giám sát và phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái 

phép qua biên giới của tỉnh và từ các tỉnh khác đến địa bàn để triển khai các biện 

pháp phòng chống dịch kịp thời: Năm 2020 là 127 trường hợp; 2021 (từ đầu 

năm đến 11/6) là 133 trường hợp. 

- Thành lập các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch 

COVID-19 (khi cần thiết). 

- Tổ chức giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ 

theo chỉ đạo của Bộ Y tế và trên địa bàn. 

2. Các hoạt động đáp ứng dịch COVID-19 

- Chuẩn bị và triển khai chặt chẽ các kế hoạch, phương án phòng chống 

dịch với phương châm 4 tại chỗ. 

- Tổ chức diễn tập các phương án chống dịch; tập huấn, phổ biến các quy 

định, hướng dẫn… về phòng chống dịch COVID-19 trong toàn tỉnh đầy đủ và 

kịp thời. 

- Truyền thông sâu rộng, đa dạng các phương tiện về phòng chống dịch 

COVID-19, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang- khử khuẩn- 

khoảng cách- không tập trung- khai báo y tế), nhất là việc chấp hành nghiêm 

đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng. 
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- Thành lập và kích hoạt 22 Đội đáp ứng nhanh để sẵn sàng đáp ứng ngay 

khi có thông tin trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh; 19 Đội phản ứng nhanh ngoại 

viện để tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh và tiếp xúc gần cần cách ly 

về cơ sở cách ly; 28 Đội phản ứng nhanh nội viện để sẵn sàng tiếp nhận và điều 

trị các trường hợp nghi ngờ/mắc bệnh. 

- Thành lập và duy trì hoạt động 11 cơ sở cách ly điều trị tại các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế (và có phương án mở rộng cơ sở cách ly khi cần thiết); các cơ sở 

cách ly tập trung của tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý (05- 07 cơ sở; 

duy trì thường xuyên 02 cơ sở); 04 cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn do 

người được cách ly tự nguyện chi trả; mỗi huyện/thành phố 01- 02 cơ sở cách ly 

tập trung. Các cơ sở cách ly tập trung luôn trong điều kiện sẵn sàng kích hoạt 

khi cần thiết và cách ly nghiêm ngặt, đúng quy định. 

- Đảm bảo trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, trang phục bảo hộ… cho các cơ 

sở cách ly điều trị để tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị cho các trường hợp 

nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc các trường hợp bệnh khác của đối tượng cách ly 

kịp thời, chặt chẽ. 

- Ngành Y tế bố trí khu vực tiếp nhận khách nhập cảnh của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật lên vị trí số 1 tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để thực hiện các 

quy trình kiểm tra y tế, khai báo y tế, cách ly y tế theo quy định; trang bị hệ 

thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại đặt tại Cửa 

khẩu Quốc tế Bờ Y. 

- Hoàn thiện và kết nối toàn bộ hệ thống chỉ đạo, truy vết từ cấp tỉnh đến 

cấp huyện và xã với hơn 400 cán bộ y tế từ tuyến tỉnh, đến huyện, xã đảm bảo 

công tác chỉ đạo, điều hành, truy vết nhanh, thần tốc theo chỉ đạo của Chính phủ. 

- Tổ chức vệ sinh môi trường, khử trùng cho các cơ sở cách ly, hộ gia đình 

có trường hợp có yếu tố dịch tễ, nơi tập trung đông người đảm bảo công tác 

phòng chống dịch. 

- Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, vật tư y 

tế (đồ bảo hộ, khẩu trang, kính không độ, Cloramin B, bộ lấy mẫu bệnh 

phẩm…) cho công tác tiếp nhận, vận chuyển, chẩn đoán, điều trị, giám sát, 

phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

3. Công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 

- Tiếp nhận, bảo quản 9.800 liều vắc xin phòng COVID-19 Astrazeneca từ 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Đồng thời, ban hành các Kế hoạch, Văn bản 

chỉ đạo kịp thời để thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh(1). 

                                           
(1):Ban hành Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 

2021- 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 1166/UBND-KGVX ngày 10 tháng 4 năm 

2021 về việc đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Ban hành và tổ chức tập 

huấn cho nhân viên y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã theo Kế hoạch số 383/KH-KSBT ngày 16 tháng 4 năm 2021 về kế 

hoạch tập huấn trực tuyến hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 1) cho 

cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã; Kế hoạch số 389/KH-KSBT ngày 16 tháng 4 năm 2021 về kế hoạch hội nghị 

và tập huấn hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 1). Ban hành Kế 

hoạch số 1514/KH-SYT ngày 16 tháng 4 năm 2021 về kế hoạch triển khai tiêm (đợt 1) vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 

2021- 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cho đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc xin). Ban hành Công 
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- Tiêm chủng đợt 01: Từ ngày 22 tháng 4 năm 2021 đến 05 tháng 5 năm 

2021, đã hoàn thành triển khai tiêm (đợt 1) vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 

2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cho đối tượng 

ưu tiên, miễn phí vắc xin) theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và tiêm vét thêm ngày 

06 tháng 5 năm 2021, đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tổng số người được tiêm 

mũi 1 toàn tỉnh là 11.116/13.610 đối tượng, đạt 81,7%; chỉ ghi nhận 02 trường 

hợp2 phản ứng nặng sau tiêm chủng, được cấp cứu kịp thời và an toàn.  

- Tiêm chủng đợt 2: Đã tiếp nhận 18.260 liều. Bắt đầu triển khai từ ngày 07 

tháng 6 năm 2021. Tính đến ngày 22 tháng 6 năm 2021, đã tiêm 3.1373; chưa 

ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. 

4. Phòng chống dịch Covid-19 cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

- Đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho công tác bầu cử, như: Phòng 

chống dịch COVID-19 cho bầu cử trên địa bàn với các tình huống có thể xảy ra 

(tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh; tình huống 2: Ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh); hướng dẫn tổ chức bầu cử cho các đối tượng cách ly y tế 

tại tại nhà/nơi lưu trú và cho tại các cơ sở cách ly tập trung/cơ sở y tế (Kế hoạch 

số 868/KH-SYT); Phương án cụ thể phòng chống dịch COVID-19 trong quá 

trình tổ chức các Hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, 

tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và trong quá trình bỏ phiếu bầu cử cho các tình 

huống địa phương không có dịch COVID-19, địa phương có dịch COVID-19, 

nơi không thực hiện giãn cách xã hội, nơi thực hiện giãn cách xã hội, nơi thực 

hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa và tại các cơ sở thực hiện cách ly y tế, điều 

trị COVID-19 (Phương án số 1205/PA-SYT). 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng nước phục vụ bầu cử (Kế 

hoạch số 1237/KH-SYT). 

- Tăng cường kiểm soát các loại dịch bệnh khác đảm bảo cho công tác bầu 

cử. 

- Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu xử lý các tình huống, công tác an 

toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian trước và trong bầu cử (Kế hoạch số 

868/KH-SYT). 

- Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho các sự kiện tập trung đông 

người để áp dụng cho cộng đồng, nhất là trong quá trình diễn ra bầu cử. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Nâng mức cảnh báo và sẵn sàng đáp ứng với các tình huống phòng 

chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, đầy 

                                                                                                                                    
văn số 396/KSBT-BTN ngày 16 tháng 4 năm 2021 về việc giám sát công tác chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-

19 (đợt 1). Ban hành Kế hoạch số 409/KH-KSBT ngày 19 tháng 4 năm 2021 về kế hoạch giám sát công tác triển khai, tổ 

chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (đợt 1) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. Ban hành Kế hoạch số 422/KH-

KSBT ngày 06 tháng 5 năm 2021 về kế hoạch cấp vắc xin phòng COVID-19 và vật tư tiêm chủng (đợt 1) năm 2021.  
2 01 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 01 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 
3 TPKT 987/3800; ĐHa 188/450; ĐTo 224/400; NgH 453/1000; ĐGl 449/700; TMR 205/300; KR 120/100; KPl 144/150; ST 

292/350; IaH 74/100. 
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đủ, kịp thời, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy; tuyệt đối không chủ quan, lơ 

là, bị động, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, bảo đảm thực 

hiện mục tiêu kép. Tạm dừng các sự kiện tập trung đông người và các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ không cần thiết có nguy cơ cao với dịch bệnh. 

2. Tiếp tục tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền, truyền thông phòng 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh việc truyền thông thực 

hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tụ tập - Khai báo y tế), nhất là yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra 

khỏi nhà và nơi cộng cộng để chủ động phòng chống dịch COVID-19. 

3. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây 

a) Kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài: 

- Tăng cường quản lý, siết chặt kiểm soát các đường biên giới (nhất là với 

đường biên giới giáp Campuchia) ngăn chặn/phát hiện ngay các trường hợp 

nhập cảnh trái phép để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, siết chặt 

quy trình xuất- nhập cảnh, chú ý các đối tượng về từ vùng dịch của Campuchia 

và Lào; tổ chức cách ly nghiêm ngặt nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, không để 

lây chéo và lây ra cộng đồng. 

- Bám sát hệ thống truy vết của toàn quốc và thông tin dịch bệnh của các 

tỉnh để kịp thời có thông tin, phát hiện sớm các trường hợp F1, F2 về địa bàn 

tỉnh. 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, 

tạm trú, tạm vắng, tham quan, du lịch… phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố 

nguy cơ vào địa bàn tỉnh. 

- Dự kiến sớm khởi động lại các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra 

phòng chống dịch COVID-19 để chủ động ngăn chặn, áp dụng biện pháp phòng 

chống dịch các trường hợp có yếu tố nguy cơ về/đến địa bàn tỉnh. 

b) Kiểm soát nguồn lây trong địa bàn tỉnh:  

- Thông báo rộng rãi để người dân đã đến/ở/về từ vùng dịch trong thời gian 

qua phải khai báo y tế bắt buộc để phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố nguy 

cơ cách ly, quản lý kịp thời. 

- Thông báo các địa điểm, sự kiện… có ca COVID-19 cộng đồng có liên 

quan đến tỉnh của các tỉnh khác để người dân biết chủ động khai báo y tế phòng 

chống dịch bệnh. 

- Phát huy mạnh mẽ giám sát cộng đồng của cả hệ thống chính trị, ngành Y 

tế, các địa phương, nhất là các Tổ cộng đồng để quản lý chặt chẽ địa bàn, hộ 

dân, phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp tiếp xúc, 

có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch… để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. 

- Siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, 

đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh, nghiêm túc chú trọng phân luồng, điều 

tra dịch tễ người bệnh (tuyệt đối không bỏ sót người bệnh và người nhà có yếu 
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tố dịch tễ đến cơ sở khám chữa bệnh); giám sát phát hiện sớm các trường hợp có 

yếu tố nguy cơ với COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh; các quầy thuốc để 

xét nghiệm phát hiện sớm dịch bệnh. 

- Thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định công tác cách ly tập trung, cách ly 

tại nhà, theo dõi sức khỏe sau cách ly để phát hiện ca nhiễm sớm, ngăn chặn lây 

lan cộng đồng. 

- Tổ chức giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ 

theo chỉ đạo của Bộ Y tế và trên địa bàn. 

- Tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm ngay các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, 

viêm đường hô hấp trong cộng đồng, nhất là tại các bệnh viện. 

- Mở rộng xét nghiệm giám sát cho các trường hợp F2 (đối tượng cách ly 

tại nhà) và những trường hợp có nguy cơ cao trong cộng đồng. 

4. Tiếp tục rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống dịch trên 

địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, đáp ứng kịp thời với các diễn biến và tình 

huống dịch bệnh. 

5. Tiếp tục thường xuyên duy trì các hoạt động giám sát phòng chống dịch 

COVID-19 (như mục II), nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh; các cơ sở cách 

ly tập trung; các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú; các cơ sở làm việc, lao 

động, trường học, kinh doanh dịch vụ, nơi tập trung đông người, các sự kiện… 

chấp hành quy định phòng chống dịch. 

6. Tiếp tục củng cố, duy trì các hoạt động đáp ứng dịch COVID-19 đã triển 

khai trên địa bàn tỉnh; sẵn sàng các cơ sở cách ly điều trị, cách ly tập trung (duy 

trì các cơ sở cách ly tập trung; sẵn sàng kích hoạt các cơ sở đã có và có phương 

án mở rộng cơ sở cách ly tập trung khi cần thiết) đảm bảo công tác cách ly y tế 

phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; sẵn sàng các nguồn lực, 

phương án cách ly vùng dịch, thành lập Bệnh viện dã chiến… đáp ứng với diễn 

biến dịch bệnh trên địa bàn. 

7. Nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 để đáp ứng kịp thời với các 

tình huống dịch bệnh. 

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; 

chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hạn chế, tồn tại trong công tác phòng chống dịch. 

9. Chú trọng tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an toàn y tế cho công tác 

bầu cử, với các nội dung trọng tâm: Đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch 

COVID-19, vệ sinh môi trường và chất lượng nước, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

công tác thường trực cấp cứu xử lý các tình huống, kiểm soát các loại dịch bệnh 

và các sự kiện tập trung đông người./. 
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