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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 

     - Sở Y tế; 

   - Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; 

   - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong tuần vừa qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến 

rất phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, bình quân ghi nhận trên 1.500 ca/ngày; 

nguyên nhân chủ yếu do ý thức tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch của một bộ phận người dân chưa nghiêm, một số đơn vị, địa phương có lúc 

còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Để chấn chỉnh, tăng cường 

thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, 

linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở 

Y tế, các huyện, thành phố: 

1. Tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh; tuyệt đối không 

được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải bám sát tình hình, luôn chủ động, sẵn 

sàng, tích cực ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra một cách khoa học, kịp 

thời, hợp lý, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

việc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.  

2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa 

Xuân năm 2022 theo tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa", nhất là tập trung đẩy 

nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho những người từ 18 tuổi trở lên 

để hoàn thành trong Quý I/2022, đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện tiêm 

mà không được tiêm vắc xin đặc biệt là người có nguy cơ cao. Sở Y tế chịu trách 

nhiệm phân bổ đủ số lượng vắc xin cho các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành phố chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ, mục tiêu bao phủ vắc xin 

trên địa bàn; trường hợp vượt quá khả năng tiêm chủng của địa phương, thì các 

huyện, thành phố báo cáo ngay với UBND tỉnh, Sở Y tế để được chi viện, hỗ trợ 

kịp thời. 



3. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác theo dõi, chăm sóc y tế và điều trị cho ca 

nhiễm COVID-19 (F0), nhất là đối với nhóm người có bệnh nền, cao tuổi; kịp 

thời tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý các trường hợp cấp bách đối với F0 điều trị 

tại nhà; đảm bảo người nhiễm COVID-19 được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, 

được theo dõi, chăm sóc y tế và được dùng thuốc điều trị đầy đủ. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, các huyện, thành phố nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Đ/c Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Như trên; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VP UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP7, VP2.  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

    Phạm Đình Nghị 
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