ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NA RÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3219 /UBND-VP

Na Rì, ngày 20 tháng 9 năm 2022

V/v thực hiện Công văn số
4968/BYT-DP ngày 13/9/2022
của Bộ Y tế việc tăng cường
công tác tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 và phòng,
chống dịch bệnh truyền nhiễm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 6105/UBND-VXNV ngày 16/9/2022 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 4968/BYT-DP ngày
13/9/2022 của Bộ Y tế việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, Ủy ban nhân dân huyện chỉ
đạo như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt các quan
điểm chỉ đạo và tập trung thực hiện các mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại
Thông báo 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ; tiếp tục chỉ
đạo tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ và thực hiện
nghiêm túc, đầy đủ các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Công điện 680/CĐTTg ngày 01/8/2022, Công điện 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 và các hướng dẫn
của Bộ Y tế: Công văn số 4163/BYT-DP ngày 04/8/2022, Công văn 4619/BYTDP ngày 25/8/2022, Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 về việc tăng
cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch
bệnh truyền nhiễm, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.
2. Khẳng định vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định
trong phòng, chống dịch COVID-19 để đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin và
hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
UBND các xã, thị trấn thành lập các Tổ công tác đặc biệt với sự tham gia của
chính quyền địa phương, ngành y tế và các ban, ngành, đoàn thể liên quan để triển
khai quyết liệt việc vận động và rà soát đối tượng tiêm chủng; tăng cường tổ chức
các điểm tiêm chủng lưu động, tại nhà, tổ chức tiêm vét tại vùng có tỉ lệ tiêm thấp,
tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và
phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông và
chủ đạo hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về tiêm vắc xin với các hình thức,
thời lượng, thời điểm phù hợp và chỉ đạo thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu tiêm
chủng đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ.

3. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:
- Tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động xây
dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp
ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tăng cường đào tạo, tập huấn,
nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị; tăng cường giám sát phát hiện
sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch; đẩy mạnh giám sát tại các cơ sở khám
chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết,
điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tổ chức tốt
việc phân luồng, thu dung, cấp cứu, cách ly, chẩn đoán, chăm sóc và điều trị hiệu
quả các ca mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, chỉ đạo
tuyến; định kỳ phối hợp tổ chức giao ban và kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện
nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công
tác phòng, chống dịch; kiện toàn các lực lượng phòng, chống dịch và tiếp tục động
viên, nâng cao chế độ đãi ngộ với các cán bộ y tế trên địa bàn.
4. Trung tâm Y tế huyện và Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện phối hợp thực
hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Tài chính về kinh phí chi cho các hoạt
động phòng, chống dịch.
5. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 huyện là lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành
chính với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực quyết tâm lớn và hành động quyết liệt
trong công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (t/h);
- TT. HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Hồng.
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