
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NAM TRỰC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:      /UBND-VP 

 

Nam Trực, ngày      tháng      năm 2022 
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp    

phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp    

Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022    

 

Kính gửi:  
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;   
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tại văn 

bản số 18/UBND-VP2 ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc  tăng cường 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Ủy ban nhân dân huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Đảng ủy, 

UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp “thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện, Chủ 

tịch UBND huyện tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải 

bám sát tình hình, dự báo tốt nhất để có giải pháp, phương án, kịch bản phù hợp, 

luôn chủ động, sẵn sàng, tích cực ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra một 

cách khoa học, kịp thời, hợp lý, hiệu quả. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của người dân 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch vì sức khỏe của chính 

mình, gia đình mình và cộng đồng, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh 

hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết Nguyên đán. 

3. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê nhân dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gồm thực hiện 5K, tự theo 

dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế (trừ trường hợp phải cách ly y tế theo 

quy định); nếu có các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... 

thì hạn chế tiếp xúc, hạn chế đi lại và thông báo ngay cho y tế địa phương để 

được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử trí theo quy định. 

4. Trung tâm Y tế huyện  

- Căn cứ Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-BYT 

ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện 



 
 

Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ của Sở Y tế để đánh giá, xác định, 

công bố kịp thời cấp độ dịch và đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp 

với tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn huyện. 

- Đảm bảo đủ thuốc điều trị, trang thiết bị, oxy y tế và tăng cường chỉ đạo, 

hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các xã, thị trấn trong công tác điều trị, không để quá 

tải hệ thống y tế. 

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai có hiệu quả chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin mùa Xuân năm 2022 theo tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa", 

nhất là tập trung đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho những 

người từ 18 tuổi trở lên đảm bảo hoàn thành trong Quý I/2022, đảm bảo không 

bỏ sót người đủ điều kiện tiêm mà không được tiêm vắc xin đặc biệt là người có 

nguy cơ cao. Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm lập dự trù số lượng vắc xin đảm 

bảo đủ số lượng vắc xin để tiêm cho nhân dân; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ, mục tiêu bao phủ vắc xin trên địa bàn huyện. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục khi 

học sinh trở lại học trực tiếp sau Tết Nguyên đán và xây dựng phương án, tổ 

chức diễn tập tình huống xử lý khi có ca nhiễm COVID-19 trong trường học. 

6. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, các phòng, ngành có 

liên quan phân công cán bộ ứng trực 24/24 giờ trong dịp Tết để kịp thời giải 

quyết các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

7. Các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn tập trung chuẩn bị tốt các điều 

kiện để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, lành mạnh, an toàn, 

tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2022 của UBND 

tỉnh và Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU-HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  
- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UBND HUYỆN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu Quang Tuyển 
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