
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 
 

Số:          /UBND-YT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Bình Lục, ngày      tháng     năm 2022 
V/v tiếp tục đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới 

 

                           Kính gửi: 

- Phòng Y tế huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện. 

 

Tại huyện, sau thời gian triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch 

Covid-19, công tác phòng, chống dịch đã đem lại những kết quả tích cực: số ca mắc 

mới giảm sâu, tỷ lệ người từ 12 tuổi trở lên được tiêm từ 02 mũi vắc xin phòng 

Covid-19 trở lên đạt cao (99,5%). 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn toàn huyện và tiếp tục 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 Covid19”; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 

của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình phòng chống dịch Covid-19; Công 

điện số 416/CĐ-TT ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng 

yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS- CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam; 

Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi 

trở lên; Văn bản số 2188/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng 

áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid-19; Văn bản số 2213/BYT-DP 

ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và Văn 

bản số 498/DP-DT ngày 16/5/2022 của Cục Y tế dự phòng về việc phòng, chống 

dịch Cvid-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam, Văn bản số 1150/SYT-NVYD 

ngày 19/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế huyện: 

- Tiếp tục duy trì giám sát, điều tra phát hiện sớm xử lý ổ dịch Covid-19 kịp 

thời; đặc biệt là các ổ dịch mới bất thường (phạm vi, tốc độ lây lan, số mắc, tỷ lệ ca 

bệnh nặng, tử vong, có biến thể mới...) có liên quan đến người nhập cảnh. 

- Thực hiện tốt việc thu dung, khám, phân loại bệnh nhân diễn biến nặng, 

cách ly kịp thời tránh lây lan và điều trị đúng theo các hướng dẫn chuyên môn của 

Bộ Y tế. 

- Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, 



 

hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Sở Y tế về phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đặc biệt là các văn bản nêu trên. 

- Là đầu mối cập nhật thông tin tình hình dịch Covid-19 và cung cấp thông 

tin cho cơ quan truyền thông các khuyến cáo về phòng chống bệnh Covid-19 phù 

hợp với tình hình dịch hiện nay. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và triển khai tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cho các đối tượng trong diện tiêm chủng trên địa bàn quản lý đảm bảo an 

toàn và hiệu quả; đặc biệt là tiêm cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm vét 

liều nhắc lại lần 1; tiêm liều nhắc lại lần 2 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường hoạt tuyên 

truyền tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo về phòng chống bệnh Covid-19 phù 

hợp với tình hình dịch hiện nay, lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

trong phòng bệnh Covid-19. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn duy trì giám sát, điều tra phát hiện sớm, báo 

cáo kịp thời và phối hợp xử lý ổ dịch Covid-19 theo quy định; đặc biệt là các ổ dịch 

mới bất thường tại cộng đồng, các doanh nghiệp, cụm công nghiệp... 

2. Phòng Y tế huyện chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân, nhất là các, phòng khám 

đa khoa, phòng khám chuyên khoa nhi, nội, truyền nhiễm… phát hiện, báo cáo kịp 

thời các trường hợp mắc và nghi ngờ mắc Covid-19 theo quy định. 

3. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo bệnh truyền nhiễm 

theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Phòng LĐTBXH; 

- Phòng KTHT; 

- Đài truyền thanh; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP+TH; 

- Lưu: VT; PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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