
 

Kính gửi: 

  

- Các cơ quan, đơn vị; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 242/UBND-THVX ngày 22/01/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng 
COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID -19 

trong dịp Tết Nhâm Dần 2022; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu  

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn 

- Triển khai "thần tốc" và "thần tốc hơn nữa" trong việc tổ chức tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi thứ 2 cho 

người từ 12 đến dưới 18 tuổi. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho 
những người có nguy cơ cao.  

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn 

của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành 
chính (như xét nghiệm, cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, 

đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng, 
chống dịch COVID-19; Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành 
chính phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân 

loại cấp độ dịch; không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với 
hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, gây 
khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di 
chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

 - Căn cứ tình hình, dự báo dịch bệnh và chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo 

phòng, chống COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời hướng dẫn 
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các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tiễn. Đảm bảo đủ 

vắc xin phòng COVID-19 để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch tiêm phòng đã đề 
ra; đảm bảo đủ thuốc trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế. 

 - Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm 

tiêm an toàn, nhanh nhất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này 
và Văn bản số 5033/UBND-THVX ngày 19/12/2021. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động, kiểm tra thực hiện nghiêm 5K + 

Vắc xin + công nghệ + Ý thức cộng đồng và "4 tại chỗ"; làm tốt công tác quản 
lý địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc cách ly F1 tại nhà theo đúng quy định; nâng 

cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động tổ COVID cộng đồng, bí thư chi bộ, tổ 
trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, lực lượng công an xã, an ninh thôn trong quản lý 

dân cư, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.  

- Quản lý chặt chẽ người đến lưu trú, trở về địa phương trong dịp Tết theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 158/UBND-THVX ngày 

15/01/2022. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo 
tạm trú, khai báo y tế, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 

4. Công an huyện 

- Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an 

ninh, trật tự xã hội; quản lý chặt chẽ di biến động dân cư hằng ngày, nhất là 
những người đến lưu trú, trở về địa phương trong dịp Tết, công nhân, người lao 

động từ các khu, cụm công nghiệp trở về.  

- Kiểm soát chặt chẽ thông tin, tình hình trên không gian mạng, không để 
các đối tượng lợi dụng những khó khăn của doanh nghiệp, cũng như việc triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
để kích động, lôi kéo tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự; phối hợp Tổ 

COVID cộng đồng kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, xử lý các trường hợp không 
chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

5. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát số 
lượng công nhân bị tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nghỉ việc; kịp thời 

triển khai các chương trình, gói hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người lao 
động gặp khó khăn do dịch bệnh COVTD-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 
Dần 2022. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra các khu, cụm công nghiệp, nhà máy 
trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19 theo đúng quy định. 
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7. Phòng Y tế 

Theo dõi, đánh giá tình hình dịch bệnh, tham mưu, đề xuất kịp thời với 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Ủy ban nhân dân huyện chỉ 
đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp ./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; (báo cáo)  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chánh VP, các PCVP HĐND&UBND huyện; 
- CVVX; 
- Lưu: VT, PYT. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hà Thị Minh Quang 
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