
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 02 năm 2022 

V/v tiêm vắc xin và một số biện 

pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

 

Kính gửi:   

 - Các phòng, ban, ngành huyện;  

 - Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

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

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 206/UBND-KGVX ngày 24/02/2022 của UBND 

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

dịch COVID-19, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, đề nghị 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện giữ vững bản lĩnh, 

kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và không hoang 

mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện nghiêm các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp, 

phương pháp đã được Đảng, Nhà nước đề ra và thực hiện có hiệu quả trên thực tế, 

nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm 

thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các 

hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

các bộ, ngành và các sở ngành có liên quan; cần phải 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 điều trị, đồng thời nâng cao ý thức chấp 

hành nghiêm túc, có hiệu quả các quy định phòng, chống dịch của người dân; kiên 

quyết chống tiêu cực, tham nhũng trong phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với 

các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện môt số nhiệm vụ sau: 

- Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 

mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý I/2022; tiêm mũi thứ 

2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, hoàn thành trong tháng 02/2022; chuẩn bị sẵn 

sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa 

điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi 

được cung ứng vắc xin. 
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- Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. Bố trí các điểm tiêm chủng tập trung, lưu động, tại nhà một cách khoa 

học, hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí, kịp thời, đúng 

quy định với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và “Tiêm 

chủng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và 

đất nước”; đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có bệnh nền, người không 

đi lại được, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế…; xây dựng ngay kế 

hoạch và thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động những người chưa tiêm hoặc 

chưa tiêm đủ, các bậc phụ huynh khẩn trương, tích cực cho con em đi tiêm chủng 

kịp thời, an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả, đúng quy định. 

- Hướng dẫn chăm sóc, điều trị hiệu quả tại nhà cho người nhiễm COVID-

19, nhất là trẻ em, đối với các trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu 

chứng nhẹ, không gây quá tải cho các cơ sở y tế.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, các cơ 

quan liên quan thực hiện nhất quán các quy trình, phương án, hướng dẫn tổ chức 

dạy và học chủ động phòng, chống dịch COVID-19 một cách cụ thể, rõ ràng, dễ 

làm, dễ kiểm tra, giám sát để mở cửa trường học bảo đảm an toàn, khoa học, hợp 

lý, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, các cơ 

quan liên quan triển khai các phương án mở cửa du lịch bảo đảm an toàn, hiệu quả 

và phù hợp với tình hình thực tế.  

5. Giao Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Y tế, Công an huyện, Đội 

Quản lý thị trường số 4 (Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng), UBND các xã, thị 

trấn, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra các 

hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, 

găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán giá các 

trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 bất hợp lý; kiểm tra, ngăn chặn 

các đơn vị thu mua, đầu cơ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 để trục 

lợi, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Y 

tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan liên 

quan liên tục cập nhật thông tin, chủ động xây dựng các chương trình truyền thông, 

cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ lưỡng, khoa học, hợp lý, hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước là 
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thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi nhanh 

và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;     

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQ BCĐ theo QĐ số 768-QĐ/HU; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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