
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-YT 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Xuân Trường, ngày    tháng 12 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  
- Các cơ quan, đơn vị;  

- UBND các xã, thị trấn. 

- Các đ/c thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 
 

Thực hiện Thông báo kết luận số 259/TB-UBND ngày 03/12/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng chống dịch bệnh, UBND huyện yêu 

cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm 

nội dung Thông báo trên, trong đó tập trung chỉ đạo tốt một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát các điều kiện cách ly tại nhà đối 

với tất cả các hộ gia đình theo Hướng dẫn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ 

Y tế v/v giảm thời gian cách ly, cách ly F1 tại nhà, quản lý, điều trị bệnh nhân Covid-

19. Lập danh sách chi tiết các hộ gia đình có đủ điều kiện cách ly tại nhà đối với F1 

để sẵn sàng triển khai khi cần thiết. Tổng hợp số lượng hộ gia đình đủ điều kiện cách 

ly tại nhà, báo cáo số liệu theo biểu mẫu tại Phụ lục gửi kèm về UBND huyện (qua 

Phòng Y tế) trước 16h00 ngày 10/12/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19: 

- UBND các xã, thị trấn:  

+ Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền  

thanh các xã, thị trấn về các điểm tiêm phòng trên địa bàn huyện để người dân biết; 

đồng thời tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà để mời người dân đang sinh sống trên 

địa bàn tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo 100% người dân từ đủ 18 tuổi trở 

lên có nhu cầu và đủ điều kiện tiêm đều được tiêm đủ 2 mũi trong năm 2021. 

+ Giao BGH các trường THCS tổng hợp, lập danh sách học sinh khối 7,8,9; 

Công chức LĐTBXH lập danh sách trẻ từ 12 – 17 tuổi không đi học trên địa bàn 

đã được sự đồng ý tiêm chủng của cha mẹ, người giám hộ bằng văn bản; phối hợp 

Công an xã rà soát, xác thực thông tin theo hướng dẫn tại CV 2327/SYT ngày 

04/12/2021 của Sở Y tế về việc phối hợp triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

Covid 19 cho trẻ từ 12 – 17 tuổi, báo cáo về BCĐ huyện trước ngày 10/12/2021.   

- Phòng GD-ĐT huyện phối hợp với ngành y tế Y tế huyện và UBND các 

xã, thị trấn chỉ đạo các trường THCS triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiêm chủng 

cho trẻ đang học tập tại trường đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả. 

- Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp với BGH các 

trường THCS và Công chức LĐTBXH trong việc cung cấp, xác thực thông tin cá 

nhân của trẻ tham gia tiêm chủng. 



- Phòng Y tế tổng hợp, trình BCĐ huyện phê duyệt danh sách trẻ từ 12-17 

tuổi đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai. Đối với trẻ đang học tập tại các trường 

THPT, TTGDNN-GDTX trước ngày 08/12; đối với trẻ đang học tập tại các trường 

THCS và trẻ không đi học trước ngày 11/12/2021.  

- Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện và các trường 

THPT, Trung tâm GDTX-GDNN huyện tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 

tuổi. Trước mắt tiêm xong mũi 1 cho 100% học sinh các trường THPT, Trung tâm 

GDTX-GDNN trên địa bàn huyện trước ngày 10/12/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
Ơ  

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện; 

- Như trên; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Vỵ 
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