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V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch và đẩy mạnh triển khai 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

 

 Ý Yên,  ngày 25 tháng 8 năm 2022 

 
 

         

                         Kính gửi: 

                                          - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan; 

                                          - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Thông báo số 202/TB-UBND ngày 24/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nam Định về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến 

với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Để tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống 

dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập 

trung chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi 

trước khi vào năm học mới, UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 của huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung 

thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch 

theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương, của UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện; 

Chủ động chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống dịch theo thẩm quyền 

được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND huyện, Chủ tịch UBND 

huyện về thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc của UBND 

huyện. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin -Thể thao 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhất là tuyên truyền qua hệ 

thống loa truyền thanh xã để người dân nâng cao ý thức tự giác, có trách nhiệm 

với chính mình, với gia đình và cộng đồng trong việc phòng, chống dịch. Tuyên 

truyền, vận động người dân chủ động đi tiêm vắc xin khi đến thời hạn tiêm; tiêm 

chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của 

mỗi người dân.  



 

 

3. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19  

3.1. UBND các xã, thị trấn  

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên Đài phát thanh của các xã, thị trấn 

để người dân hiểu về tác dụng của vắc xin phòng COVID-19 và tập trung tuyên 

truyền cho các đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng 

lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Thực hiện “ Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát, vận động 

những người cần tiêm mũi 4, đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tham gia tiêm 

chủng, bảo đảm không bỏ xót người cần tiêm chủng và tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin 

cho người dân. Tiếp tục thống kê số lượng người dân đăng ký tiêm mũi 4 và trẻ 

em từ 5 đến dưới 18 tuổi gửi về Trung tâm Y tế huyện. 

- Đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 1, 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 

3 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trước ngày 31/8/2022. 

- Tổ chức cập nhật dữ liệu tiêm chủng nhanh chóng, kịp thời, chính xác để 

đảm bảo đúng tiến độ. 

3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh, người giám hộ 

về lợi ích, sự cần thiết của việc tiêm chủng; vận động phụ huynh, người giám hộ 

đưa con em đi tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Rà soát, thống kê số lượng giáo viên chưa tiêm đủ mũi 3, mũi 4 và trẻ em 

từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm đủ mũi 1, mũi 2. Dự trù số lượng đối tượng tiêm 

gửi về Trung tâm Y tế huyện.  

4. Trung tâm Y tế huyện 

- Tổng hợp đối tượng tiêm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị 

trấn và dự trù vắc xin để đảm bảo đủ số lượng cho người dân tiêm.  

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay khi tiếp nhận, kiên 

quyết không để vắc xin quá hạn. 

- Tăng cường công tác giám sát dịch tễ, dự báo, thường xuyên cập nhật, đánh 

giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện. 



 

 

- Chủ động rà soát, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, kít xét 

nghiệm, phương tiện phòng hộ… đảm bảo cho các tình huống trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của nhà nước. 

5. Phòng Lao động-TBXH, Phòng Kinh tế-Hạ tầng 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh: Thực hiện 

nghiêm theo nội dung Công văn số 558/UBND-VP ngày 24/8/2022 của UBND 

huyện về đăng ký số lượng người đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 

mũi 4;  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động làm 

việc tại các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh hưởng ứng tham gia 

tiêm vắc xin đầy đủ, đúng quy định. 

6. Phòng Y tế: 

- Tham mưu cho UBND huyện kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn về công tác 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, các 

xã, thị trấn tập trung thực hiện các nội dung công việc trên, gương mẫu thực hiện 

tiêm chủng vắc xin. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào chưa tiêm chủng, để xảy ra dịch 

bệnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTHU, TT HĐND huyện (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Du 
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