ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số: 87

/UBND-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 18 tháng 01 năm 2022

V/v thực hiện Văn bản số 271/UBND-VX1
ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện
Công điện số 28/CĐ-TTg của Thủ tướng và
Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022
của Bộ Y tế

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 271/UBND-VX1 ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh
về thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg của Thủ tướng và Công điện số 55/CĐBYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế (được sao gửi kèm theo);
UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Trung tâm
Y tế huyện, Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND/BCĐ phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau:
1. UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn
1.1. Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 các xã, thị trấn, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liện các
giải pháp phòng, chống dịch theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, nhất là biện
pháp 5K và đặc biệt là nâng cao ý thức người dân bảo vệ sức khoe cho chính
mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng và các biện pháp ứng phó với biến
chủng mới Omicron, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
1.2. Thực hiện rà soát, bổ sung các điều kiện về cơ sở vật chất, vật tư,
trang thiết bị y tế cho TYT lưu động trên địa bàn để sẵn sàng thực hiện điều trị
tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế đối với người nhiễm COVID-19
nhẹ và không có triệu chứng khi có yêu cầu.
1.3. Thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vắc xin, bảo đảm
an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế và kế hoạch của UBND
tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh và UBND huyện,
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện. Khẩn trương rà soát
không để bỏ sót đối tượng tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được
tiêm đủ liều vắc xin, sau khi rà soát, khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế
huyện tổ chức tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn
tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.
1.4. Đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lý tiêm chủng COVID-19 và cập
nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, số liều vắc xin sử dụng; tăng

cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm
chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.
2. Trung tâm Y tế huyện
2.1. Trên cơ sở phân bổ vắc xin phòng và thuốc điều trị COVID-19 của
Sở Y tế kịp thời thực hiện phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để
triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12
tuổi trở lên trong tháng 01/2022 và liều bồ sung, liều nhắc lại cho người từ 18
tuổi trở lên theo Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 trong Qúy I
năm 2022. Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn để triên khai thực hiện
đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.
2.2. Tăng cường quản lý, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao (người
già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai) đảm bảo
được tiêm chủng đủ liều, được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất
ngay tại địa phương (xã/phường/thị trấn). Thực hiện tiêm chủng tại nhà cho
những người đi lại khó khăn... theo quy định.
3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
3.1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh
(CSSXKD) trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch
COVID-19 của huyện; đảm bảo tuân thủ việc thực hiện xét nghiệm tầm soát
định kỳ hàng tuần theo chỉ đạo của UBND huyện.
3.2. Yêu cầu các CSSXKD rà soát lại toàn bộ NLĐ chưa được tiêm đủ
liều vắc xin phòng COVID-19 để đăng ký tổ chức tiêm chủng, đồng thời phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai tiêm chủng
liều bổ sung, liều nhắc lại.
3.3. Tăng cường phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ chấp
hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của các CSSXKD thuộc thẩm
quyền quản lý; kiên quyết xử lý các CSSXKD vi phạm, không chấp hành các
quy định phòng, chống dịch COVID-19 để dịch bệnh lân lan, bùng phát trong
CSSXKD và lan rộng ra cộng đồng.
Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Công an
huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn
trương triên khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- CPVP HĐND - UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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