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Kính gửi: - Trưởng Công an thành phố; 
 - Trưởng phòng Y tế thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

 

Thực hiện Công văn số 837/UBND-VP6 ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 

840/UBND-VP6 ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút 

SARS-CoV-2. Để triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND các phường, xã khẩn trương thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính Phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; 

Công văn số 246/UBND-VP6 ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh và Công văn số 1010/BCĐ ngày 22/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 thành phố về việc triển khai thực hiện các biện pháp tạm thời 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện hiệu quả 

nguyên tắc: 5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân, trong 

đó tập trung và các trụ cột chính: xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị và đề cao ý thức 

của người dân. 

2. Phòng Y tế thành phố 

 - Chủ động tham mưu UBND thành phố xây dựng các kịch bản, phương án 

để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch Covid-19 trên địa bàn trên quan điểm 

tiếp cận toàn dân từ sớm, từ xa, ngay tại các phường, xã. 

 - Tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập các Trạm Y tế 

lưu động; huy động nhân lực y tế ngoài công lập, nhân viên y tế đã nghỉ hưu trên 

địa bàn tham gia làm việc tại các Trạm Y tế lưu động. 

 - Phối hợp Trung tâm Y tế, UBND các phường, xã rà soát lập danh sách người 

dân sinh sống, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình 

hình triển khai tiêm chủng trên địa bàn. 
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 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tốc độ truy vết, điều 

tra dịch tễ các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan (đặc biệt là các ca bệnh) để đưa 

vào cách ly theo quy định; khoanh vùng dịch, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

 3. Trung tâm Y tế thành phố 

 - Phối hợp UBND các phường, xã rà soát kỹ càng, khẩn trương tiêm vét cho 

tất cả người dân sinh sống trên địa bàn, đảm bảo 100% người dân có đủ điều kiện 

tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc xin (ngay cả khi có danh sách đăng ký hay chưa 

có danh sách đăng ký từ đầu); đảm bảo tiêm chủng an toàn theo quy định và theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng lịch tiêm cụ thể báo cáo về UBND thành phố 

(qua Phòng Y tế) trước mỗi đợt triển khai tiêm. 

 - Phối hợp chặt chẽ với Công an, Phòng Y tế thành phố và UBND các 

phường, xã đẩy nhanh tốc độ truy vết, điều tra dịch tễ các trường hợp có yếu tố dịch 

tễ liên quan (đặc biệt là các ca bệnh) để đưa vào cách ly theo quy định. 

 - Chủ động tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm nguy cơ theo hướng dẫn 

của Sở Y tế, đặc biệt nhanh chóng tổ chức lấy mẫu, khoanh vùng bán kính 5-10 mét 

xung quanh khu vực sinh sống, làm việc của ca bệnh Covid-19. 

 - Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, UBND các phường xã xây dựng kế hoạch 

thiết lập các Trạm Y tế lưu động trình UBND thành phố phê duyệt; tập huấn, hướng 

dẫn chuyên môn cho các Trạm Y tế lưu động; triển khai tổ chức hoạt động các 

Trạm Y tế lưu động theo kế hoạch được phê duyệt; đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, 

hậu cần và các điều kiện cần thiết để triển khai. 

 4. Công an thành phố 

 - Tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về 

trên địa bàn, đặc biệt lưu ý các trường hợp về các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và 

lây lan biến chủng mới như khu vực Nam Châu Phi… 

 - Phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố chỉ đạo Công an 

phường, xã cung cấp đầy đủ mã định danh cá nhân cho các trường hợp đủ điều kiện 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. 

 5. UBND các phường, xã 

 - Rà soát kỹ người dân trên địa bàn quản lý để đảm bảo 100% người dân sinh 

sống trên địa bàn được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19. 

 - Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố chịu trách nhiệm bố trí 

địa điểm đặt Trạm Y tế lưu động; hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện vận 

chuyển cho Trạm Y tế lưu động hoạt động. 

 - Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng trong công tác quản lý, 

giám sát các trường hợp đi/đến trên địa bàn thôn, tổ dân phố để điều tra, truy vết, 

xác minh các yếu tố dịch tễ khi cần thiết.  

 6. Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, 

trường học; tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị,… yêu cầu 

Trưởng các phòng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được giao khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế 
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tại Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 phù hợp với điều kiện, tình hình 

thực tế của cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm việc thường xuyên cập nhật trạng 

thái trên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19. 

 Trong quá trình triển khai có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc phản 

ánh về UBND thành phố (qua Phòng Y tế) để kịp thời giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;                           (để b/c) 
- Thường trực Thành ủy;  
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Hoàng Mạnh Hùng 
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