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      Kỳ Anh, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  - Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;  

- Đảng ủy, UBND các xã; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 

 

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, nhất là việc xuất hiện biến 

chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy 

cơ bùng phát dịch bệnh trở lại. Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc đẩu mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch huyện yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, các địa phương tập trung cao và chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Giao UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế 

các xã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là đẩy 

nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng theo tinh thần chỉ đạo 

của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin 

phòng Coid-19; chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện.  

2. Ngành Y tế khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 

3) và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm 

chủng theo Kế hoạch số: 2458/KH- SYT ngày 26/7/2022 của Sở Y tế. Sử dụng kịp 

thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được tỉnh phân bổ, tránh lãng phí.  

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị 

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

bàn. 

3. Yêu cầu Đảng ủy - UBND các xã: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp bố 

trí lực lượng hỗ trợ Trạm Y tế xã đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng văc xin Covid-19 

mũi 3, mũi 4 cho người từ đủ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Sở Y tế đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.  

4. Các Ban xây dựng Đảng, các ban ngành đoàn thể cấp huyện phối hợp cùng 

ngành Y tế lồng ghép nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác thông tin 



truyền thông để nhân dân hiểu về diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, về 

chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại để tham 

gia tiêm phòng vắc xin chống dịch Covid-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống 

dịch. 

5. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, các thành viên Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công 

tác triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, 

đơn vị theo địa bàn phụ trách; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, báo 

cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi,   
- TTr BCĐ PCD Covid-19 tỉnh, 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện,  
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện, 

- Thành viên BCĐ,    
- Lưu VPHU. 

 

BÍ THƯ 
kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
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