
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:           /UBND Đô Lương, ngày        tháng        năm 2022 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch và tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trong tình hình mới 

 

 

          Kính gửi:   

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế; 

- Các ban, phòng, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 

cấp huyện;  

- Các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập;  

              - UBND 33 xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 4095/SYT-NVY ngày 11/10/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Nghệ An về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trong tình hình mới. Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng 

chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện trong 

thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các ban, phòng, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể cấp huyện; UBND 33 xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

tuyệt đối không lơ là, chủ quan gây ảnh hưởng đến kết quả công tác phòng, chống 

dịch.  

2. Đối với công tác tiêm chủng:  

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; 

tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ cao; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 - dưới 

12 tuổi, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. 

- Rà soát, đề xuất nhu cầu vắc xin sát thực tế, hạn chế xảy ra việc thiếu vắc 

xin tạm thời tại các địa phương; tiếp tục rà soát số liệu tiêm chủng và thúc đẩy việc 

cập nhật dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.  

3. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp 

thời không để dịch bệnh bùng phát, tập trung các nguồn lực vào việc phòng chống 

dịch COVID-19; tiếp tục theo dõi chặt chẽ các biến thể mới của SARSCoV-2 xuất 

hiện trên địa bàn để có phương án đáp ứng kịp thời.  

4. Đối với các dịch bệnh truyền nhiễm khác:  

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch; tập trung triển khai hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, chiến dịch diệt loăng quăng, bọ 



gậy và tổ chức giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế ca mắc và tử 

vong.  

- Triển khai tổ chức thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tăng cường 

phòng, chống bệnh do Adenovirus, trong đó tập trung giám sát, phát hiện sớm các 

trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do Adenovirus, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế 

lây lan ra diện rộng.  

- Triển khai các hoạt động phòng chống các bệnh truyền nhiễm lưu hành 

trong điều kiện mưa lũ và ngập lụt (tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, 

nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, tiêu chảy, tả lỵ, thương hàn). 

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh 

nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm túc 

việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo; hướng dẫn người chăm 

sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm bệnh và tuân thủ các biện 

pháp dự phòng lây nhiễm bệnh; không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh.  

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh; 

đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tiêm vắc xin phòng COVID-19; tổ chức 

triển khai hiệu quả các chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới “Vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh” theo công thức: 

“2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức 

người dân và các biện pháp khác”. 

Nhận được Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

nghiêm túc./.             

Nơi nhận:                                                       
- Như trên;  
- Sở Y tế Nghệ An; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  
- Thường trực Huyện ủy;                              
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  
- CT, các PCT UBND huyện;  
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 
- TV Trung tâm Chỉ  huy phòng, chống dịch 
COVID-19 huyện; 
- Lưu VT, PYT.                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Quang 
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