
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NC 
V/v tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm dần 2022 

TP. Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy các phường, xã; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn 

bản số 15/UBND-VP2 ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh; UBND thành phố yêu 

cầu các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ 

sau: 

1. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của Nhân dân thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng chống dịch vì sức khỏe của chính mình, gia đình 

mình và của cộng đồng, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong 

dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. 

2. Trung tâm Y tế thành phố, phòng Y tế tăng cường đẩy nhanh tiêm vắc xin 

mũi 3 cho những người từ 18 tuổi trở lên khi đến thời hạn tiêm. Tổ chức rà soát, 

tiêm vét lưu động ngay tại nhà cho những người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm 

đủ liều vắc xin vì lý do khác nhau không đến được nơi tiêm tập trung. 

3. Trung tâm Y tế thành phố; các phường, xã thực hiện nghiêm chế độ báo 

cáo hằng ngày về tình hình dịch bệnh và tổ chức tiêm vắc xin mũi 3 cho Nhân dân, 

gửi về phòng Y tế để tổng hợp. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các 

phường, xã về công tác phòng, chống dịch; đảm bảo việc tiêm vắc xin mũi 3 cho 

Nhân dân. Tổng hợp báo cáo hằng ngày về công tác phòng, chống dịch, báo cáo 

UBND thành phố. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các phường, xã khẩn trương tổ chức thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Như kính gửi;    

- Trung tâm Y tế TP; 

- Lưu: VT, NC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 
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