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

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-KGVX Hà Nam, ngày       tháng      năm 2022 
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch,  

đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh  

 

          
        Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện,  

  thị xã, thành phố; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn phòng Chính phủ thông 

báo tại các Văn bản: Số 192/TB-VPCP ngày 29/6/2022, số 194/TB-VPCP ngày 

02/7/2022, số 4114/VPCP-KGVX ngày 02/7/2022); hướng dẫn của Bộ Y tế tại các 

Văn bản: Số 3333/BYT-DP ngày 25/6/2022, số 3631/BYT-DP ngày 08/7/2022, số 

3652/BYT-DP ngày 10/7/2022; Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy,  Trưởng ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh với các địa phương ngày 05/7/2022 (Văn phòng Tỉnh 

ủy thông báo tại Văn bản số 805-TB/VPTU ngày 06/7/2022), Văn bản số 

300-CV/BCSĐ ngày 28/6/2022 của Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch, nhất là đạt mục tiêu tiêm 

chủng theo chỉ đạo, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh tại các văn bản 

nêu trên và các văn bản có liên quan (gửi kèm theo); Thực hiện hiệu quả 03 trụ 

cột trong phòng, chống dịch (cách ly, xét nghiệm, điều trị) và phương châm 2K 

(khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người 

dân và các biện pháp khác”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không chủ quan, 

lơ là, thực hiện mục tiêu cao nhất là phòng, chống dịch hiệu quả, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. 

2. Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 

cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến 12 

tuổi, mũi 4 cho các đối tượng cần tiêm chủng bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng  

hướng dẫn của Bộ Y tế. Sử dụng vắc xin do Bộ Y tế phân bổ kịp thời, hiệu quả, 

không để hết hạn, phải hủy bỏ, gây lãng phí. 
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- Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc tổ chức các mũi tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cụ thể với từng đối tượng, từng địa bàn để thực 

hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn 

bản số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 và các văn bản có liên quan.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của vắc xin 

phòng COVID-19; thực hiện biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; cảnh báo về 

các biến thể mới của Omicron; hướng dẫn người dân chăm sóc hậu COVID-19.  

- Bảo đảm đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết 

bị cho công tác phòng, chống dịch; quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc 

của các cơ sở y tế và đội ngũ nhân viên y tế theo chỉ đạo của Thủ trướng Chính 

phủ tại Văn bản số 192/TB-VPCP ngày 29/6/2022 và các văn bản liên quan của 

Trung ương, của Tỉnh. 

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, hướng dẫn gia đình, 

người thân, người lao động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý tiêm đủ liều nhắc lại 

lần 1, lần 2 vắc xin phòng COVID-19 theo quy định; chủ động đăng ký tiêm 

chủng với ngành Y tế cho các đối tượng theo Văn bản số 3309/BYT-DP và 

hướng dẫn của Sở Y tế. 

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo 

các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế, 

các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tác dụng phòng, chống dịch của tiêm vắc 

xin phòng COVID-19, đối tượng tiêm, khoảng cách tiêm các mũi…  

5. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương thực 

hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối 

tượng trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và hướng dẫn của 

ngành Y tế bảo đảm an toàn, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra; bảo đảm đầy đủ, kịp 

thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, 

chống dịch; quan tâm đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc của các cơ sở y tế và 

đội ngũ nhân viên y tế theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện; chủ động 

phối hợp giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND 

tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: CPVP(2), KGVX, các CV; 

- Lưu: VT, KGVX(Thanh) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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