
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIAO THỦY 
 

Số:          /UBND-VP 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Giao Thủy, ngày 31 tháng 3 năm 2022 

 

           Kính gửi: 

        - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn; 

        - Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn. 
       

 Thời gian qua, tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện có chiều 

hướng tốt hơn, số ca nhiễm bình quân những ngày gần đây giảm rõ rệt, 97,5% số ca 

nhiễm đã khỏi bệnh, trong số 748 ca nhiễm đang điều trị, có  27 ca đang điều trị tại 

Trung tâm y tế huyện, 721 ca bệnh cách ly, điều trị tại nhà; ý thức tuân thủ, chấp 

hành các biện pháp phòng, chống dịch của người dân đã được nâng lên. Tuy nhiên, 

tính đến ngày 30/3/2022, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 3 đối với người dân từ 18 tuổi 

trở lên trên địa bàn huyện còn thấp và chậm so với mục tiêu đề ra, trong đó các 

địa phương đạt tỷ lệ thấp như: Hồng Thuận (77,2%), Giao Thiện (88%), Giao An 

(88,2%), Giao Hương (88,7%), Bình Hoà (92%), thị trấn Quất Lâm (92,2%), Giao 

Tiến (93,2%)... Để tiếp tục tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống COVID-19; UBND huyện yêu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các 

nhiệm vụ, giải pháp sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, thống nhất các biện pháp phòng chống dịch theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của 

tỉnh; chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19. 

 2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức người 

dân bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng, nhất là 

việc thực hiện yêu cầu 5K, khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch khi 

cách ly, điều trị tại nhà; tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 khi đến thời hạn tiêm. 

 3. Phòng Y tế: 

 Tham mưu cho UBND huyện kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 

28/3/2022 của UBND tỉnh về “Chương trình phòng, chống COVID-19”, đảm bảo 

hoàn thành trước 05/4/2022, báo cáo UBND tỉnh (qua sở Y tế). Hướng dẫn các xã, 

thị trấn xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện. 
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 - Phối hợp với Trung tâm Y tế thường xuyên đánh giá, cập nhật, công 

bố cấp độ dịch theo quy mô xã, thị trấn theo quy định. 

 - Phối hợp với Trung tâm Y tế hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai việc quản 

lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 theo Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 

14/3/2022 của Bộ Y tế. 

 4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

 Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế hướng dẫn các xã, thị trấn chủ động bố trí 

nguồn lực cho công tác y tế dự phòng, đảm bảo dành ít nhất 30% ngân sách y tế 

cho y tế dự phòng theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của 

Quốc hội. 

 5. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

 5.1. Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 

 - Phòng Y tế, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện có văn bản hướng dẫn triển 

khai các nội dung chuẩn bị theo văn bản số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ 

Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. 

 - Các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đăng ký tiêm 

chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm. Chuẩn bị sẵn sàng 

các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực để tiêm chủng 

diện rộng cho trẻ em. 

 5.2. Đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và người dân từ 18 tuổi trở lên: 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện trong 

việc tổ chức rà soát “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để mời người dân đi 

tiêm vắc xin đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ cao nhất, sớm nhất (không xã, thị trấn nào có 

tỷ lệ tiêm chủng dưới 95%) đối với tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi và mũi 2 

cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện tiêm. 

 - Trung tâm Y tế huyện tiếp tục duy trì địa điểm tiêm cố định, liên tục 7/7 ngày 

trong tuần và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các tổ lưu động để tiêm vét vắc xin 

ngay tại nhà cho những người chưa được tiêm đủ vắc xin vì lý do sức khỏe không thể 

đến nơi tiêm tập trung; đảm bảo không bỏ sót người đủ điều kiện tiêm mà không 

được tiêm vắc xin. 

 6. Công an huyện, cơ quan chức năng, các xã, thị trấn tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với 

các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là 

các cơ sở được phép mở cửa hoạt động trở lại, kiên quyết dừng hoạt động đối với 

các cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. 
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 7. Tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục: 

 Từ ngày 04/4/2022, tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh khối lớp 6 

và học sinh tiểu học. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai phương án 

tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống của dịch bệnh. 

 8. Đảm bảo các điều kiện phục vụ phòng, chống dịch 

 Phòng Y tế, các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát, chủ động mua sắm trang thiết bị 

y tế, vật tư tiêu hao, kít xét nghiệm, phương tiện phòng hộ... đảm bảo đủ cho công 

tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn thủ tục mua sắm, thường xuyên 

theo dõi, kiểm tra việc tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế, sử dụng kinh phí phòng, 

chống dịch tại các đơn vị. 

 Việc tổ chức mua sắm, sử dụng kinh phí phòng chống dịch phải thực hiện 

đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo công khai minh bạch, tuyệt đối không để 

xảy ra trục lợi, tiêu cực. 

 9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên cập nhật các 

chế độ chính sách bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm theo Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 

số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo triển khai kịp thời bảo đảm công khai minh bạch, chính xác; 

không để lợi dụng trục lợi chính sách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). 

 UBND huyện yêu cầu cấp uỷ đảng, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng, chống 

dịch COVID-19 các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; (Để b/c) 

- Các đ/c UVBTV Huyện uỷ, UVBCH Đảng bộ huyện; 

- Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Doãn Quang Hùng 
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