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THÔNG BÁO 
Kết luận của Đoàn kiểm tra - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

tại huyện Bạch Thông 

----- 

Thực hiện kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 01/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, đồng chí Ma Từ 

Đông Điền, UVBTV Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

chủ trì buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Bạch Thông; 

cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh phụ trách địa bàn huyện Bạch 

Thông; Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và thành viên Ban Chỉ đạo 

huyện. Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại khu cách ly tập trung của huyện (tại UBND 

xã Tú Trĩ cũ), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Tân Tú, Trung tâm Y tế 

huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện, cụ thể như sau. 

1. Kết quả 

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền, ngành 

chuyên môn và Ban Chỉ đạo các cấp huyện Bạch Thông đã chỉ đạo, triển khai thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc, linh hoạt, phù hợp với 

tình hình thực tiễn, theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; huy động được sự 

vào cuộc, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, phát huy tốt vai trò của 

cơ sở; nhất là đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và chủ động trong quản lý 

người dân trở về từ vùng dịch, vùng giãn cách xã hội để áp dụng thực hiện hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống, không để xảy ra ca nhiễm và lây lan trong cộng đồng; triển 

khai các đợt tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 trên địa bàn theo số lượng vắc 

xin được phân bổ, tổ chức tiêm chủng đúng đối tượng, đảm bảo an toàn, kịp tiến 

độ. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Việc quản lý, kiểm soát người đi, đến, trở về địa phương từ vùng dịch còn có 

những hạn chế do lực lượng mỏng, Tổ Covid-19 cộng đồng không được hỗ trợ kinh phí 

để tham gia các hoạt động phòng, chống dịch. 

- Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã tạo lập điểm kiểm 

soát dịch, tuy nhiên việc thực hiện quét mã QR-Code chưa thường xuyên (ghi nhận 

trên hệ thống quản lý nhiều điểm kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Bạch Thông 



 

không phát sinh lượt checkin/check out). 

Việc tra cứu kết quả tiêm chủng trên hệ thống ứng dụng sổ sức khỏe điện tử 

chưa chính xác (có trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nhưng chưa có thông tin 

về kết quả tiêm chủng). 

Còn những khó khăn trong xử lý vi phạm về công tác phòng, chống dịch như 

không thực hiện nghiêm quy định 5K, không quét mã QR Code, không thực hiện 

tiêm vắc xin phòng Covid-19... 

3. Đề nghị của đoàn kiểm tra đối với huyện Bạch Thông 

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa 

phương trong công tác phòng, chống dịch covid -19; phát huy sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị để chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch, 

thực hiện tốt mục tiêu vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vừa phòng, chống dịch bệnh 

hiệu quả với phương châm “ 4 tại chỗ”. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt công tác nắm thông tin từ xa, kiểm soát người ra 

vào địa bàn, các cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục triển khai tốt chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chủ động chỉ 

đạo rà soát, lập danh sách các trường hợp trẻ em, đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Y tế và triển khai tiêm chủng đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiến độ. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, 

nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ 

Covid-19 cộng đồng đảm bảo kiểm soát hiệu quả, thích ứng an toàn công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Đôn đốc việc tạo lập mã QR-Code điểm kiểm soát dịch tại các cơ quan, đơn 

vị, trường học trên địa bàn và thực hiện nghiêm việc quét mã QR-Code để kiểm 

soát người ra, vào cơ quan, đơn vị, địa phương theo Công văn số 6961/UBND-

VXNV ngày 17/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn triển khai các 

biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Ban chỉ đạo cấp huyện có văn bản gửi ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh về nhu cầu cấp bổ sung vắc xin tiêm chủng mũi 2 (450 liều) để tiêm mũi 2 

đợt 5 vắc xin Astrazenenca cho các đối tượng đã đủ thời gian tiêm (>8 tuần) đảm 

bảo nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. 

4. Kiến nghị đoàn kiểm tra với tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo việc quản lý di biến động dân 

cư trên địa bàn và kiểm tra, giám sát tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về việc tạo và thực hiện quét mã QR Code đối 



 

với người ra/vào để quản lý, theo dõi phòng, chống dịch;  xử lý nghiêm các vi phạm 

theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Ban chỉ đạo tỉnh xem xét có chế tài và chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm 

công tác phòng, chống dịch như không thực hiện nghiêm quy định 5K, không quét 

mã QR Code, không thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19... 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin &Truyền thông, Sở Y tế, 

Viettel Bắc Kạn phối hợp thực hiện xử lý phản ánh kết quả tiêm chủng trên hệ 

thống tiemchungcovid19.gov.vn theo Hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đảm bảo việc tra cứu Chứng nhận tiêm chủng trên hệ thống ứng 

dụng sổ sức khỏe điện tử được chính xác, thuận lợi cho người đã được tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19. 

Trên đây là thông báo kết luận của đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại huyện Bạch Thông đề nghị đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Đ/c Trưởng BCĐ phòng chống dịch 

 Covid-19 tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (Cơ quan TT BCĐ PCD Covid-19 tỉnh); 

- BCĐ PCD Covid-19 huyện Bạch Thông; 

- UBND các huyện, TP; 

- Thành viên đoàn kiểm tra huyện Bạch Thông; 

- Lưu Văn thư. 

TRƯỞNG BAN 

 

   

 

 

 

 

Ma Từ Đông Điền 
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