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

Vĩnh Phúc v/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại TBKL số 347/TB-

VPVP ngày 22/12/2021 và Công điện số 1792/CĐ-TTg, số 9406/CĐ-TTg ngày 

23/12/2021 (sao gửi kèm theo). Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể huyện; Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Chủ 

tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai ngay một số nội dung sau: 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy 

Vĩnh Phúc và các nội dung ƯBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo. Thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ 

đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 tại 

Thông báo Kết luận số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021; Công điện số 792/CĐ-

VPCP, Công điện số 9406/CĐ-VPCP ngày 23/12/2021; Chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

tỉnh tại Văn bản số 11323/CV-BCĐ ngày 20/12/2021, Thông báo Kết luận số 

311/TB-UBND ngày 11/12/2021; trong đó đặc biệt lưu ý: 

1. Trung tâm Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo): 

1.1. Kịp thời tham mưu với UBND huyện các biện pháp phòng chống dịch 

trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu nâng cao năng lực y tế cơ sở, chủ động sẵn sàng về 

trang bị, nhân lực, thuốc điều trị. 

1.2. Tập trung tham mưu, chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ 

quan liên quan thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin, tổ chức tiêm an toàn, 

nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải hoàn 

thành việc tiêm 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 ngưòi từ 12-18 tuổi 

trong tháng 01 năm 2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I 

năm 2022. 

Kính gửi:  

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

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn. 
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Giám đốc Trung tâm Y tế huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện về tiến độ tiêm vắc xin tại địa phương khi đã được cung cấp vắc xin 

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

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

sở điều trị cấp huyện. Chỉ đạo đảm bảo dinh dưỡng và chăm sóc, động viên tinh 

thần cho người bệnh. 

1.4. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 

tuổi đến 11 tuổi khi có hướng dẫn và kế hoạch của tỉnh. 

2. UBND các xã, thị trấn 

2.1. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, tập trung triển khai thực hiện chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin, tổ chức tiêm an toàn, nhanh nhất, hiệu quả nhất. Chậm 

nhất ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành việc tiêm 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 ngưòi từ 12-18 tuổi trong tháng 01 năm 2022, mũi thứ 3 

cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I năm 2022. 

Tổ Covid cộng đồng, Tồ 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/Trưởng ban chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 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 vắc xin đầy đủ, không để sót đối tượng đủ 

điều kiện tiêm mà chưa được tiêm vắc xin. 

3. Công an huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn huyện, để kiểm 

soát, ngăn chặn biến chủng Omicron xâm nhập và lây lan trên địa bàn. 

4. Phòng Văn hóa - TT; 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. 

Yêu cầu các Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND; 

- Lưu: VT, VP UBND huyện. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Xuân Bình 
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