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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-YT 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; tiếp nhận và 

triển khai công tác tiêm chủng vắc xin  

Tam Điệp, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

 

 

 

Kính gửi: - Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố;  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 
Thực hiện Công văn số 458/UBND-VP6  ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận và triển khai công 

tác tiêm chủng vắc xin; 

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phục 

hồi và phát triển kinh tế xã hội, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển 

khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, UBND các 

phường, xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân hiểu về diễn biến 

phức tạp khó lường của dịch bệnh, về biến chủng BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 có 

thể làm dịch bùng phát trở lại, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng, chống dịch 

Covid-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy 

định, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

2. Giao Phòng Y tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu UBND thành phố triển khai 

các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, 

mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 

tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo khoa học, an toàn theo mục tiêu Chính 

phủ, UBND tỉnh đã đề ra; tiếp nhận và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng 

Covid-19 do Sở Y tế phân bổ, tránh lãnh phí đồng thời không để xảy ra tình trạng 

có vắc xin mà không triển khai tiêm kịp thời. 

- Phối hợp Phòng Nội vụ thành phố tham mưu UBND thành phố khen 

thưởng, động viên kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.  

- Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường, xã và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật số liệu, tình hình phân bổ, tình hình sử dụng 

vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

3. Giao Trung tâm Y tế thành phố 

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư trang thiết bị 

y tế cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn 

theo quy định, hướng dẫn của Sở Y tế.  

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thường xuyên rà 

soát, cập nhật số liệu tiêm vắc xin lên hệ thống. 
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- Phối hợp Phòng Y tế tham mưu UBND thành phố triển khai các giải pháp 

phù hợp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho 

người từ 12 tuổi trở lên và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo khoa học, an toàn theo mục tiêu Chính phủ, 

UBND tỉnh; tiếp nhận và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng Covid-19 do 

Sở Y tế phân bổ, tránh lãnh phí đồng thời không để xảy ra tình trạng có vắc xin mà 

không triển khai tiêm kịp thời; tổng hợp tình hình phân bổ, tình hình sử dụng vắc 

xin phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo Sở Y tế, UBND thành phố (qua Phòng Y 

tế) theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, UBND các phường, xã và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của 

việc tiêm vắc xin nhằm thúc đẩy, triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng vắc 

xin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

5. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo các đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

6. UBND các phường, xã 

- Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 

trị xã hội trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tổ chức rà soát các đối tượng trong độ tuổi chỉ 

định với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và UBND thành phố.  

- Tập trung, quyết liệt chỉ đạo và thần tốc triển khai có hiệu quả các giải 

pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn ngay khi 

được phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.  

- Thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19. 

Đối với các phường, xã không tiếp nhận vắc xin, Chủ tịch UBND phường, 

xã đó báo cáo, cam kết và chịu trách nhiệm với UBND thành phố, Chủ tịch UBND 

thành phố nếu để xảy ra dịch bùng phát trên địa bàn do người dân chưa được tiêm 

chủng đầy đủ./. 
 

Nơi nhận:         

- Như trên; 

- Sở Y tế;                          (để b/c) 

- Thường trực Thành ủy;   

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  
 

 
Hoàng Mạnh Hùng 
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