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     Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện; 

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ và Công văn số 155/BYT-DP ngày 11/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa 
lễ hội 2023 và Công văn số 193/UBND-KGVX ngày 13/01/2023 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán 
và mùa lễ hội năm 2023 (đính kèm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm Công 
văn số 1601/UBND-TH ngày 22/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Tết 
Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

2. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các  cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại khoản 6 Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 và chỉ đạo 

của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Mục I Công văn số 155/BYT-DP ngày 11/01/2023, 
trong đó lưu ý các nội dung sau: 

- Tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; thường 
xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm nguy cơ, nhất là người cao tuổi, người có 

bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch,...được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; 
đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. 

- Tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh và tổ chức triển khai 
hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; kiểm tra, giám sát công tác phòng, 
chống dịch đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biển 

có thể xảy ra của dịch bệnh. 

- Đẩy mạnh giám sát dịch bệnh trong cộng đồng, tại các cơ sở khám, 

chữa bệnh phát hiện sớm các biến thể của vi rút SARS-CoV-2, đặc biệt với 
các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch, từ các nơi xuất 

hiện các biến thể mới, nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2. 

3. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn 

tiếp tục đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân; đảm bảo đủ thuốc, vật 
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tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở 
vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh. 

4. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, 
phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường truyền thông về các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức của 

người dân tự bảo vệ sức khỏe trong tình hình mới./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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