ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRÙNG KHÁNH
Số: 1425 /UBND-YT
V/v tiếp tục đẩy mạnh tiêm
vắc xin phòng COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trùng Khánh, ngày 05 tháng 9 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
(gọi chung là các đơn vị)
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được dự báo vẫn diễn
biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Tổ chức Y tế thế
giới tiếp tục khắng định đến thời điểm hiện tại, tiêm vắc xin vẫn là giải pháp chiến
lược nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19.
Trong nước, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn cơ bản được kiểm soát, các
hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây,
số ca mắc mới, số ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều hướng gia tăng; nhiều
địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của vi rút với khả năng lây nhanh hơn
biến chủng gốc.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo, của Thủ tướng Chính phủ1; của Bộ Y tế2; của
UBND tỉnh tại Công văn số 2261/UBND-VX ngày 30 tháng 8 năm 2022 về việc tiếp
tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19. Để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững
thành quả phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có
nguy cơ gia tăng, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân (UBND) huyện chỉ đạo:
1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động tự giác tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; của
tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện
nếu để dịch bùng phát tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý do còn nhiều cá nhân
chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19.
2. Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện, UBND các xã, thị trấn
Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin theo đúng chỉ đạo
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19, của tỉnh, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo
hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.
Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh các biện pháp phòng chống
dịch COVID-19.
2
Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.
1

2
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc tiêm vắc xin trên địa
bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và
Ban chỉ đạo Quốc gia, của tỉnh và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng
COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí.
3. Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện
Rà soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị,
vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người
dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó
kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo các đoàn thể, các tổ dân phố, xóm trên địa bàn đi từng ngõ, gõ từng
nhà, rà từng người; phối hợp với ngành y tế tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng
lưu động, tại vùng có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi,
tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu đề ra.
5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy
định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19
để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
6. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và các cơ
quan, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn tổng hợp xây dựng Báo cáo của
UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ
tịch UBND huyện3, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/9/2022.
Căn cứ các nội dung trên, UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
(B/c)
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, YT.
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Công văn sô 1129/UBND-YT ngày 18/7/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19;
Công văn số 1226/UBND-YT ngày 03/8/2022 về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19;
Công văn sô 1307/UBND-YT ngày 17/8/2022 về việc tiếp tục đầy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

