
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v  thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo kết luận số 

347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 và Công 

điện số 1792/CĐ- TTg, số 9406/CĐ-TTg 

ngày 23/12/2021 

Tam Dương, ngày  27 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Văn bản số 11484/UBND-VX1 ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết 

luận số 347/TB- VPCP ngày 22/12/2021 và Công điện số 1792/CĐ- TTg, số 

9406/CĐ-TTg ngày 23/12/2021 (được sao gửi kèm). Do tình hình dịch COVID-19 

vẫn đang diễn biến phức tạp, Để kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút 

SARS-CoV-2, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID -19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, nhành, đoàn thể 

huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế (cơ quan thường trực của BCĐ) chủ trì, phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai, thần tốc 

hơn nữa trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin, tổ chức tiêm an toàn, 

nhanh nhất. Chậm nhất ngày 31/12/2021 phải hoàn thành mũi 2 cho người từ 

18 tuổi trở lên; không để sót, đặc biệt người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn 

thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-18 tuổi trong tháng 01/2022, mũi thứ 3 cho 

người từ 18 tuổi trở lên trong quý I năm 2022. 

Tiếp tục chủ động, sẵn sàng về trang bị, nhân lực, thuốc điều trị tại các cơ sở 

điều trị cấp huyện, đảm bảo về dinh dưỡng và chăm sóc, động viên tinh thần cho 

người bệnh. 

2. UBND các xã, thị trấn Chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tự quản 

tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát và vận động người 

dân tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. 



Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện về tiến độ tiêm vắc xin tại địa phương khi đã được cung cấp đầy đủ, không 

để sót đối tượng đủ điều kiện tiêm mà chưa được tiêm vắc xin. 

3. Công an huyện kiêm tra, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh vào địa 

phương, để kiểm soát, ngăn chặn biến chủng Omicron xâm nhập và lây lan trên địa 

bàn. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - TT - TT tiếp tục đẩy 

mạnh tuyên truyền để người dân tự giác, tự nguyện tích cực tham gia công tác 

phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, vì lợi ích quốc gia, 

dân tộc. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Trung tâm Y tế, 

Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT HU; TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ huyện; 

- CVP, các PCVPHĐND&UBND huyện; 

- Như k/g; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                    

 Lê Xuân Bình 
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