
 

 

 

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 tăng cường tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; tăng cường phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện 

 

    Kính gửi: 

    - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện; 

    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó 

lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia. Tại Việt Nam, một số bệnh viện 

lớn có dấu hiệu quá tải bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển nặng. Trên địa bàn huyện, 

tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng chưa đạt yêu cầu, 

nhất là tỷ lệ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (Mũi 2 đạt 36,9%), tiêm mũi nhắc lại 

cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi (đạt 50,5%). Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết và một số 

bệnh khác như cúm mùa, tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng (từ đầu năm 

2022 đến nay, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 35 ca tay chân miệng; 2.560 ca cúm 

mùa; 25 ca sốt xuất huyết. Số ca sốt xuất huyết tăng 35,7 lần so với cùng kỳ năm 

2021). 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 664/CĐ-TTg 

ngày 25/7/2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, Công điện 

số 665/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết 

và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, Công văn số 4707/VPCP-KGVX ngày 

27/7/2022 về việc thông tin báo chí liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành; Công 

văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19; Chỉ đạo của Tỉnh ủy; Văn bản chỉ đạo số 2003 

/UBND-KGVX ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng 

cường tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền 

nhiễm trên địa bàn tỉnh. Để chủ động kiểm soát, phòng chống các dịch bệnh, duy trì 

và bảo vệ thành quả phòng, chống dịch bệnh thời gian qua, tạo điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán 

triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, 

chống các dịch bệnh, nhất là việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống 

dịch sốt xuất huyết tại các văn bản nêu trên và các văn bản có liên quan. Triển khai 

quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn chủ động, phối 

hợp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

a) Đối với dịch COVID-19 

- Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ 5 đến dưới 

12 tuổi đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 1, mũi 2 trong tháng 8/2022, đặc biệt nhóm 

trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo phì, trẻ mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch...); đẩy nhanh 



 

 

và hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm 

mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế; chú 

trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho lực lượng y tế, công an, quân đội, giáo 

viên, người làm việc trong các lĩnh vực: Giao thông vận tải, cung cấp dịch vụ thiết 

yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, 

chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, cụm công nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo rà 

soát, tổ chức tiêm ngay cho các nhóm đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế 

tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 và Công văn số 3896/BYT-DP ngày 

22/7/2022 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của vắc xin phòng 

COVID-19; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron; công khai các điểm tiêm 

chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, điện thoại liên hệ). 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên 

về kết quả tiêm chủng trên địa bàn. 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện bám bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh để tham mưu UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch huyện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

b) Đối với dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch 

diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

chủ động dự phòng, bố trí đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu, điều trị kịp thời người 

bệnh; xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các 

tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao chỉ đạo, hướng 

dẫn, phối hợp với ngành Y tế, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống 

dịch bệnh truyền nhiễm, tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện; 

chủ động phối hợp giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo 

UBND huyện những nội dung vượt thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD COVID-19 huyện (để b/c); 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP+TH; 

- Lưu VT, PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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