
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 
 

 
Số:      /CĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Nam Trực, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện một số biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN điện: 

- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện; 

- Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch 

COVID-19; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp 

tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện; 

tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng phải bình tĩnh, bản 

lĩnh trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chủ trương 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin, tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị, thuốc chữa bệnh, đồng thời 

nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch 

của người dân. 

2. Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin mũi 3 cho 

người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý I/2022 và hoàn thành tiêm  

mũi 2 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng 

Y tế huyện chịu trách nhiệm nhận, phân bổ và tiêm vắc xin cho các cơ quan, đơn 

vị đảm bảo tiến độ, mục tiêu bao phủ vắc xin trên địa bàn. 

Các xã, thị trấn thông báo công khai điểm tiêm cố định trên hệ thống loa 

truyền thanh xã, thị trấn, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác đi 

tiêm chủng khi đến thời hạn tiêm vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm với bản 

thân, gia đình và cộng đồng. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện bố trí tiêm lưu 

động tại nhà cho những trường hợp khó khăn trong việc di chuyển, không đến 

được địa điểm tiêm tập trung. 



3. Trung tâm Y tế, phòng Y tế thường xuyên cập nhật và phổ biến kịp thời 

hướng dẫn chăm sóc, điều trị hiệu quả tại nhà cho người nhiễm COVID-19, nhất 

là trẻ em, đối với trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, 

không gây quá tải cho các cơ sở y tế. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua hệ 

thống loa truyền thanh của xã, thị trấn để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, 

chống dịch của người dân, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm 5K; tham 

gia tiêm vắc xin đầy đủ, không vì đã tiêm vắc xin mà lơ là, chủ quan trong phòng, 

chống dịch. 

5. Công khai số điện thoại của các trạm y tế lưu động xã, thị trấn, Tổ hỗ trợ 

theo dõi người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà để người dân kịp thời liên lạc, 

tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất. 

Yêu cầu các Phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Như trên; 

- Các Ban xây dựng Đảng; 

- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

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

- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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