
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THUỶ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-YT 

V/v tập trung triển khai một số biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-

19 trong tình hình mới 

Lệ Thuỷ, ngày        tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:  

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 654/UBND-NCVX ngày 20/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc tập trung triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình mới, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân tập 

trung triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các 

hình thức khác về biện pháp phòng, chống dịch; yêu cầu cán bộ, đảng viên, 

người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công 

nghệ + ý thức người dân”. Tập trung tuyên truyền cho việc tiêm vắc xin trẻ em, 

kỹ năng tự chữa trị, tự phòng, chống dịch COVID-19, lưu ý các trường hợp 

nguy cơ cao, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên quan bệnh lý 

nền. Tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức 

năng phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 

(tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin 

tiêm chủng COVID-19 để được xử lý theo quy định. 

2. Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch trong 

tình hình mới theo chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch COVID – 19 huyện; chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng, 

chống dịch theo Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 về Quy định tạm 

thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

3. Phòng Y tế  chủ trì, tiếp tục rà soát, hướng dẫn các quy định mới của 

Bộ Y tế, Sở Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 để tham mưu áp dụng kịp 

thời, phù hợp tình hình thực tế của huyện.  

4. Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện 

Đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin, hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 3 

cho người cần tiêm trong quý II/2022. Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 

đến 17 tuổi trong tháng 4/2022 và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, điều kiện; tập 

huấn cho các đơn vị trực thuộc để triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 11 
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theo kế hoạch. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy 

đủ, chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng 

COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày; tăng cường xử lý phản ánh của người 

dân trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Chủ động nghiên cứu, xây dựng 

kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm, nhất là người cao tuổi (từ 60 

trở lên), người có bệnh nền, công nhân trong các khu công nghiệp, người lao 

động ở khu đông người khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Công an huyện; UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm 

quyền quản lý thực hiện xác thực thông tin (cấp mã định danh) người dân trên 

Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 để đảm bảo điều kiện triển khai tiêm 

chủng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.  

 6. UBND các xã, thị trấn; các phòng ban, cơ quan, đơn vị căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chủ động, phối hợp, triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND huyện về 

thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình 

phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- BCĐ PC dịch COVID -19 huyện;   

- TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- TT CH PC dịch COVID – 19 huyện; 

- Lưu: VT, YT.                                                               

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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