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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nam, ngày     tháng      năm 2022 

 

 

      Kính gửi: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được dự báo vẫn 

diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Tổ chức 

Y tế thế giới tiếp tục khẳng định đến thời điểm hiện tại, tiêm vắc xin vẫn là giải 

pháp chiến lược nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Tại Hà Nam, tuần vừa 

qua đã ghi nhận trên 500 ca mắc COVID-19, tăng gấp đôi so với tuần trước đó; 

đến ngày 26/8/2022, tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh còn chậm so với mục 

tiêu: Tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi mới đạt 55,8%, tiêm mũi 

3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 52,38% và tiêm mũi 3 cho người từ người 18 tuổi 

trở lên đạt 65,51%. Các địa phương có 02 trong 03 tỷ lệ này đạt gần 50% lần 

lượt là huyện Lý Nhân, huyện Kim Bảng; thành phố Phủ Lý có tỷ lệ tiêm mũi 2 

cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi thấp nhất, đạt 33,21%. 

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch; Công văn số 

4619/BYT-DP ngày 25/8/2022, Thông báo số 1085/TB-BYT ngày 23/8/2022 của 

Bộ Y tế về tiêm vắc xin và tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các 

văn bản có liên quan; Để tiếp tục hoàn thành sớm nhất tiêm chủng theo chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh, bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo 

điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh yêu cầu:  

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu 

trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn đảm bảo an toàn và sử dụng kịp thời, 

hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí, theo đúng chỉ 

đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh. Chỉ đạo các 

cấp chính quyền đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, tổ chức tiêm chủng lưu 

động để hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi, nhất là tiêm 

phòng cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

2. Sở Y tế 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện 

tiêm vắc xin và sử dụng vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí; kịp 

thời báo cáo kết quả tiêm và tiến độ tiếp nhận, sử dụng vắc xin, tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo đối với các địa phương chậm tiến độ, tỷ lệ tiêm thấp, sử 

dụng vắc xin thiếu hiệu quả.  
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- Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập 

nhật phương án, kế hoạch đáp ứng về y tế, chuẩn bị về nhân lực, thuốc, trang 

thiết bị, vật tư y tế, đảm bảo thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh nhân 

COVID-19, nhất là nhóm có nguy cơ cao; sẵn sàng cho mọi tình huống dịch 

bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm 

nhất, ngay tại cơ sở, ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng 

phát trở lại. Bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo của Bộ Y tế về các 

biến chủng mới để chủ động thực hiện, tham mưu các giải pháp ứng phó phù 

hợp, kịp thời; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh nội dung vượt thẩm quyền; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa 

phương phát động chiến dịch “Vui trung thu và tựu trường an toàn” theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc lĩnh vực, địa bàn, đơn vị quản lý 

nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và 

cộng đồng tham gia tiêm chủng đủ mũi, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành Y 

tế. Cơ quan, địa phương nào không kịp thời kiểm soát, để dịch bệnh bùng phát 

trên diện rộng phải chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền và Nhân dân. 

4. Các cơ quan báo chí, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện các quy định về phòng, chống 

dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan BCTT trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, KGVX, TH, KT, các CV; 

- Lưu VT, KGVX(Thanh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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