
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 3 năm 2022 

V/v thực hiện Công điện của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tăng cường 

các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19  

 

 

Kính gửi:   

 - Trung tâm Y tế huyện;  

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 981/VP-THNC ngày 11/3/2022 của Văn phỏng 

UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch 

COVID-19, các hoạt động liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa, UBND huyện yêu 

cầu Trung tâm Y tế; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ 

quan liên quan:  

- Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho 

người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi thứ 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; 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 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được 

cung ứng vắc xin. Tổ chức tiêm vắc xin an toàn 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; đặc biệt 

quan tâm đến người cao tuổi, người có bệnh nền, người không đi lại được, người 

có hoàn cảnh khó khăn…; xây dựng ngay kế hoạch và đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ, các bậc phụ huynh khẩn trương, 

tích cực cho trẻ em đi tiêm chủng kịp thời. 

- Nâng cao năng lực y tế cơ sở; có phương án huy động, bổ sung nhân lực y 

tế, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong trường học. Tăng cường công tác 

truyền thông nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch 

của người dân, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. 

- Nghiên cứu đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 

thống kê, theo dõi, hỗ trợ bệnh nhân mắc COVID-19 cũng như hỗ trợ các lực 

lượng phòng, chống dịch để giảm tải cho đội ngũ cán bộ y tế các tuyến. 

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

tế huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin để 

người dân tham gia tiêm đạt tỷ lệ cao nhất. 
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3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo trạm y tế tham mưu, 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho công tác tiêm vác xin phòng COVID-19 cho 

các đội tượng trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch của tỉnh, chỉ đạo các ban 

ngành, các trường học, các thôn, tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường công tác 

tuyên truyền vận động người dân đi tiêm vác xin phòng COVID -19 đạt kết quả , 

đúng thời gian theo kế hoạch. 

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

nghiêm các nội dung trên./. 
 

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; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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