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CÔNG ĐIỆN 

Về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 

     - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

   - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 755/CĐ-TTg 

ngày 25/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch 

COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ gia tăng, tạo điều 

kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19:  

1. Về công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo đẩy 

nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và chịu trách nhiệm về việc 

tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID tỉnh; sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng 

COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí, không để vắc xin quá hạn. 

- Sở Y tế chịu trách nhiệm phân bổ đủ, kịp thời số lượng vắc xin cho các 

huyện, thành phố; đồng thời tăng cường hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc các địa 

phương thực hiện tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

đối với các địa phương không bảo đảm tiến độ.  

2. Về việc ứng phó với các biến thể mới 

- Sở Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo của Bộ Y tế chủ 

động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ chức thực hiện kịp thời, 

hiệu quả trước diễn biến dịch bệnh do biến thể mới gây ra. Rà soát, cập nhật 

kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng 

cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ 

y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả 

trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.  
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- Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND các 

huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

3. Về công tác thông tin, truyền thông 

- Sở Y tế chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch 

bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống 

dịch. Thường xuyên cập nhật, đánh giá, công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực 

hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tự nguyện tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND 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; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

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

- Thành ủy, các Huyện ủy; 

- Như trên; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VP UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP2, VP7.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Trần Lê Đoài 
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