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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VP Hữu Lũng, ngày       tháng 01 năm 2022 

V/v đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc 

xin phòng COVID-19; bảo đảm an 

toàn, hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm 

Dần 2022 

 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng, ban ngành huyện;  

 - Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức CT-XH huyện; 

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 85/UBND-KGVX ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm 

an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 

2022. 

Để bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19” trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện, đồng thời 

tạo điều kiện cho Nhân dân về quê đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, 

UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-

CP của Chính  phủ và Hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh, huyện trong 

việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính (như xét nghiệm, 

cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân bảo 

đảm tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đó là 

thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nguyên lý, 3 trụ cột phòng, chống dịch (cách 

ly - xét nghiệm - điều trị) và công thức  “5K + vắc xin, thuốc điều trị + đề cao ý 

thức người dân và các biện pháp khác...”; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; 

không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định 

của Chính phủ, của Bộ Y tế, gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là 

trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.  

Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, công 

nhân, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các quy định về 

phòng, chống dịch, đặc biệt công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau 
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Tết. Chú ý phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động xã 

hội cùng tham gia bảo đảm Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao động sau 

Tết, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch. 

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân 

hạn chế việc tổ chức liên hoan tổng kết, ăn uống tập trung đông người; hạn chế tối 

đa ra khỏi địa bàn (nếu không thực sự cần thiết); thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch và tự test kháng nguyên nhanh tại nhà, để phát hiện sớm, hạn 

chế việc lây nhiễm ra cộng đồng. Trường hợp kết quả xét nghiệm test kháng 

nguyên nhanh dương tính: thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế và thông báo ngay kết quả dương tính xét nghiệm test 

kháng nguyên nhanh tới cơ sở y tế nơi sinh sống (như trạm y tế xã/phường/thị trấn, 

Trung tâm Y tế huyện). 

2. Giám đốc Trung tâm Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, thị trấn  

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” 

trong việc tổ chức việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 

tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an 

toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao. Rà soát các đối tượng từ 12 tuổi 

trở lên chưa được tiêm, tiêm chưa đủ liều, không để bỏ sót đối tượng chưa được 

tiêm và đối tượng tiêm chưa đủ liều vắc xin; sau khi rà soát, khẩn trương phải tiêm 

cho các đối tượng để bảo đảm hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho 100% người từ 

12 tuổi trở lên và liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 01/2022. 

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền Nhân dân và tất cả công dân ngoài huyện 

về địa phương nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phải đến trạm y tế nơi lưu trú  

khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, lấy mẫu xét 

nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 theo quy định trước khi về nhà (không chỉ định xét 

nghiệm đối với người về/đến từ vùng dịch ở cấp 1, cấp 2; chỉ thực hiện xét nghiệm 

đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) hoặc cách 

ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch 

tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3). 

- Đối với người về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) hoặc cách 

ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch 

tễ (F1) đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, thì tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe 

như sau: 

+ Những người đã tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức 

khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền 

cấp) hoặc khỏi bệnh trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có 
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giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi 

lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương. 

+ Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên 

Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền 

cấp): rà soát lại những người này, nếu đủ điều kiện thì tổ chức tuyên truyền và tiến 

hành tiêm vắc xin cho đối tượng này; đồng thời cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày 

kể từ ngày về địa phương. 

+ Những người chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19: rà soát lại những 

người này, nếu đủ điều kiện thì tổ chức tiêm vắc xin cho đối tượng này; đồng thời 

thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự 

theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K; 

trong thời gian theo dõi sức khỏe không tụ tập và không đến nơi tập trung đông 

người. 

Lưu ý: trong thời gian theo dõi, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như 

ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì thông báo ngay cho trạm y tế nơi lưu 

trú để theo dõi và xử trí theo quy định. 

- Chỉ đạo triển khai việc cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà theo 

hướng dẫn của Sở Y tế, Trung tâm Y tế. Đối với các trường hợp không đủ điều 

kiện cách ly, điều trị tại nhà thì UBND các xã, thị trấn báo cáo Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 huyện, chủ động bố trí các khu cách ly tập trung để thu 

dung, điều trị F0 theo quy định. 

- Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa bàn chủ động các giải pháp phù hợp và 

linh hoạt nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống 

dịch COVID-19. 

4. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

Chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống dịch 

bệnh phát sinh trên địa bàn, sẵn sàng theo phương châm “Bốn tại chỗ” trong 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Nâng cao chất lượng công tác điều trị tại các tuyến. Cung ứng và bảo đảm 

đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; bảo đảm 

ô xy tại các cơ sở điều trị.  

Tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, 

thị trấn đẩy nhanh tiến độ tiêm vét cho những người trong độ tuổi tiêm chủng 

chưa tiêm vắc xin, tiêm liều nhắc lại cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và cho 

trẻ em từ 12 tuổi trở lên.   

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trên./. 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;     

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các CQ BCĐ theo QĐ số 768-QĐ/HU; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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