
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:         /UBND-YT 

V/v thực hiện Kết luận của Ban  

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID- 19 tại Phiên họp thứ 17 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Trùng Khánh, ngày        tháng 9 năm 2022 

 
 

  Kính gửi: 

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2468/UBND-VX ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục 

thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại; quán 

triệt và chỉ đạo đấy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động. Cơ quan, địa phương nào để dịch bệnh 

bùng phát trở lại do nguyên nhân chủ quan phải chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện. 

Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm chỉ đạo: 

- Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; người dân là 

trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch. 

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; vắc xin 

là biện pháp chiến lược quan trọng trong phòng, chống dịch. 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh, an toàn trật tự xã 

hội, an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Bệnh viện đa khoa huyện 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm thuốc, vật 

tư, trang thiết bị y tế theo Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 05/9/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ; sớm giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc vật tư, trang thiết 

bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân, đặc biệt là cho 

phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch bệnh. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

Khẩn trương hoàn thành việc tiêm vắc xin theo mục tiêu Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đề ra, 

hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. 
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Tiếp tục bảo đảm cung ứng phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng 

COVID -19 theo nhu cầu của địa phương, không để thiếu vắc xin; rà soát, chỉ 

đạo, đôn đôc các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp đấy nhanh việc tiêm vắc xin; 

cùng với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân 

tích cực tham gia tiêm vắc xin; phối hợp với Công an huyện, Trung tâm Văn hóa  

và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn 

hóa số liệu tiêm chủng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm 

thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 05/9/2022 

của Thủ tướng Chính phủ; sớm giải quyết triệt để tình trạng thiếu thuốc vật tư, 

trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân, đặc 

biệt là cho phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của 

dịch bệnh. 

Tiếp tục bám sát tình hình dịch bệnh, thường xuyên rà soát, cập nhật, báo 

cáo về kịch bản phòng, chống dịch theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống 

dịch tại các địa phương; bảo đảm không để dịch bệnh bùng phát trở lại, không 

để dịch chồng dịch. 

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng, 

bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. 

Giao Trung tâm Y tế hằng tuần thực hiện tổng hợp, báo cáo vào thứ năm 

hàng tuần kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn huyện về Sở Y tế, UBND huyện, qua 

đó nêu rõ các địa phương có tỷ lệ tiêm còn thấp, làm rõ nguyên nhân và đề xuất 

giải pháp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin. 

4. Phòng Giáo dục & Đào tạo 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn đẩy 

mạnh hơn nữa công tác tiêm vắc xin để hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em, học sinh. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng để tạo sự đồng 

thuận, vận động các em và phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm 

chủng vắc xin phòng dịch COVID-19. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị 

trấn tiếp tục rà soát và triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không để sót, lọt người được hưởng trợ cấp. 

Tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai các chính sách an sinh xã hội, 

hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin 
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Chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch; vừa làm tốt 

công tác phòng, chống dịch trong ngành du lịch, vừa làm tốt công tác xúc tiến, 

quảng bá du lịch. 

7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

Tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về 

công tác phòng, chống dịch, lợi ích của tiêm vắc xin, nhất là người có nguy cơ 

cao, bệnh lý nền, trẻ em để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham 

gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tuyên truyền thông điệp “2K (Khẩu 

trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân 

và các biện pháp khác” để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

8. Công an huyện 

Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình 

huống; không để các thế lực thù địch, phản động, chống đối lợi dụng chống phá; 

ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, 

thông tin sai sự thật để chống phá Đảng, Nhà nước. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin còn 

thấp cần nghiêm túc rà soát, xem xét trách nhiệm các cấp, làm rõ nguyên nhân 

chưa hoàn thành việc tiêm vắc xin để khẩn trương có biện pháp khắc phục. 

Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Tuần 

gửi UBND huyện (qua Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp) vào Thứ Năm hàng 

tuần. Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp báo cáo Sở Y tế trước 16h00 Thứ  

Sáu hàng tuần./. 

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. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Chu Thị Vinh 

 

 


		2022-09-29T14:09:24+0700


		2022-09-29T14:09:22+0700


		2022-09-29T14:09:22+0700




