
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /SYT-NV Hưng Yên, ngày            tháng 10 năm 2021 

V/v hướng dẫn thực hiện thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”;  

Thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế 

ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ;  

Thực hiện văn bản số 71-BS/VPTU ngày 13/10/2021 của Văn phòng Tỉnh 

ủy; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về 

việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Y tế hướng dẫn một số nội dung như sau: 

1. Phân loại cấp độ dịch 

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. 

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. 

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. 

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. 

2. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch 

- Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô 

nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. 

- Cấp huyện tổng hợp đánh giá mức độ nguy cơ chung của địa phương 

quản lý. 

3. Tần suất đánh giá: 02 tuần/lần hoặc khi tình hình dịch có thay đổi, 

xuất hiện yếu tố nguy cơ mới. 

4. Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch 

- Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian. 



- Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ 

tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều). 

- Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế 

hoạch bổ sung). 

Yêu cầu đánh giá với các tiêu chí: 

4.1. Tiêu chí 1: số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần. 

- Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/1 tuần = [(Số ca mắc mới 

trong tuần + số ca mắc mới của tuần trước)/(2 x Dân số trên địa bàn)] x 

100.000. Ca mắc mới tại cộng đồng không bao gồm ca nhập cảnh, ca mắc trong 

cơ sở cách ly y tế tập trung. 

- Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần (ca mắc mới) được 

phân theo 04 mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới 

(mức 1: 0 - < 20; mức 2: 20 - <50; mức 3: 50 - <150; mức 4: ≥150). 

4.2. Tiêu chí 2: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều 

vắc xin phòng COVID-19: Được tính là số người được tiêm chủng trên tổng dân 

số cư trú trên địa bàn theo độ tuổi x 100 (%). 

- Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng 

COVID-19 phân theo 02 mức (≥70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 

liều vắc xin; <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin). Các 

địa phương có thể điều chỉnh tỷ lệ tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tiễn 

địa phương. 

- Trong tháng 10/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên 

được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Từ tháng 11 năm 2021, yêu cầu tối 

thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. 

4.3. Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh các tuyến 

- UBND cấp huyện có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị sẵn sàng 

đáp ứng tình hình dịch theo Kế hoạch số 134/KH-UBND. 

- UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch cung cấp ô xy y tế tại các trạm y 

tế xã để đáp ứng khi có dịch xảy ra; kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động theo 

Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế và tổ chăm sóc người 

nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ Y tế; có phương án thiết lập trạm y tế lưu động tại khu, cụm 

công nghiệp (kết hợp với bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh); được diễn 

tập, sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết. 



5. Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 

10 năm 2021 của Chính phủ theo bảng sau: 

Tiêu chí 1* 

Tiêu chí 2* 
0-<20 20 - <50 50-<150 ≥150 

≥70% người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 
Cấp 1 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

<70% người từ 18 tuổi trở lên được 

tiêm ít nhất 1 liều vắc xin 
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

* Tiêu chí 1, 2 có thể điều chỉnh số ca mắc mới, tỷ lệ người được tiêm 

chủng trong từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

6. Điều chỉnh cấp độ dịch: 

- Trường hợp không đạt được Tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch. 

- Phải tăng lên 1 cấp độ dịch nếu không đạt được yêu cầu tại điểm b 

khoản 2.2 mục 2 phần I (trừ khi địa bàn đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc không có 

ca mắc). 

7. Biện pháp áp dụng nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 thực hiện phù hợp theo quy định của UBND tỉnh tại Phần 

III của Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 và các văn bản liên quan 

cho đến khi có thông báo mới. 

Trân trọng cám ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để BC); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Giám đốc SYT (để BC); 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Lâm 
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