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Kính gửi: 
 
 

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

 

Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục cảnh báo tình trạng đại dịch toàn cầu; vi 

rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, khó lường, nhất là về mức độ nguy hiểm, khả 

năng làm giảm hiệu quả vắc xin và nguy cơ tăng bệnh nặng, gây tử vong.  

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 ở trong nước và tại tỉnh ta cơ bản đang 

được kiểm soát nhưng trong thời gian gần đây đã ghi nhận sự gia tăng trở lại 

các lại các trường hợp mắc bệnh, nhập viện, chuyển nặng và tử vong. Tại thị xã 

Hoài Nhơn, trong 21 ngày từ ngày 01-21/8/2022 trên địa bàn thị xã đã liên tục 

ghi nhận 96 ca mắc COVID-19, có 2 ca bệnh tử vong (1 ở Hoài Sơn và 1 ở 

Bồng Sơn). 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 

4802/UBND-VX ngày 19/8/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm chủ động tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch 

bùng phát trở lại; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường tập 

trung nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh; đánh giá nghiêm túc, thực tế, 

khách quan về tình hình dịch bệnh; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, 

thỏa mãn với những kết quả phòng, chống dịch đạt được. Tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về phòng, chống dịch, nhất là thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-

CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-

19. Chủ động chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống dịch theo thẩm 

quyền được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND thị 

xã về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

Thời gian tới, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tập trung thực hiện 

các mục tiêu: (1) Không để dịch bệnh bùng phát trở lại; cơ quan, địa phương nào 

để dịch bệnh bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị 

xã; (2) Hoàn thành việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng trên 18 tuổi và mũi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-38-nq-cp-2022-chuong-trinh-phong-chong-dich-covid19-507012.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-38-nq-cp-2022-chuong-trinh-phong-chong-dich-covid19-507012.aspx
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2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022 theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế, Sở Y tế; (3) Bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế… phục 

vụ phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch COVID-19 nói 

riêng theo quy định. 

2. Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm chỉ đạo: (1) Kiên 

quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy 

phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; (2) Đặt tính mạng, sức 

khỏe người dân lên trên hết, trước hết; (3) Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng 

bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; (4) Tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là 

trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân; tổ chức “đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch. 

3. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường tập 

trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:  

- Tiếp tục thực hiện việc quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc 

tiêm chủng vắc xin mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, công chức, 

viên chức, công nhân, người lao động, học sinh trong toàn ngành, toàn đơn vị. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, công chức, 

viên chức nhà nước trong việc tiêm chủng vắc xin. Thủ trưởng các đơn vị chịu 

trách nhiệm rà soát việc tiêm chủng vắc xin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tại đơn vị mình. Phòng Kinh tế thị xã phối hợp các đơn vị 

vận động tiêm chủng vắc xin cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. 

UBND các xã, phường tiếp tục rà soát vận động việc tiêm chủng cho người lao 

động tại các doanh nghiệp trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn. 

- Các đơn vị, địa phương liên quan chủ động rà soát các ca bệnh COVID-

19 mắc mới trên địa bàn, phối hợp với y tế địa phương để thực hiện báo cáo ca 

bệnh đúng thực tế, đảm bảo nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý. 

Rà soát, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời về chế độ, chính sách cho cán bộ y tế 

và các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 theo quy định năm 

2021 (hoàn thành ngay trong tháng 8/2022) và năm 2022 (hoàn thành trong 

tháng 9/2022). 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND 

các xã, phường tích cực đẩy mạnh tiến độ triển khai các chính sách an sinh xã 

hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch 

COVID-19, nhất là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã thực hiện chế 

độ giao ban 01 tháng một lần. Các địa phương tiếp tục duy trì chế độ giao ban 

Trung tâm Chỉ huy cấp xã hằng tháng ít nhất một lần để kịp thời cập nhật thông 

tin tình hình, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại địa bàn. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-08-2022-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-o-tro-508275.aspx
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4. Phòng Y tế thị xã 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị 

xã và các đơn vị liên qua nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19 để 

chủ động tham mưu cho Thị ủy, Ban chỉ đạo thị xã, UBND thị xã về các giải 

pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh mới phát sinh nhằm ngăn chặn, kiểm 

soát dịch bệnh. 

- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, các 

văn bản liên quan. 

- Thường xuyên giám sát, đôn đốc tình hình tiêm chủng vắc xin của các 

địa phương để hoàn thành sớm nhất các mục tiêu tiêm chủng theo kế hoạch đã 

được UBND thị xã phê duyệt. 

- Tham mưu UBND thị xã kiện toàn lại Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống 

dịch COVID-19 thị xã, đảm bảo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 thuận lợi trong tình hình mới. 

5. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã 

- Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo 

quy định, bảo đảm an toàn, khoa học, đúng tiến độ; phấn đấu đến cuối tháng 9 

năm 2022 nâng tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi nhắc lại trên địa bàn thị xã lên 80%. 

- Tiếp tục tổ chức tốt việc thu dung, phân tuyến điều trị, hướng dẫn quản 

lý bệnh nhân F0 tại nhà; điều trị sớm, chuyển tuyến kịp thời, hạn chế tối đa các 

trường hợp chuyển biến nặng, tử vong.  

- Đảm bảo dự trữ, cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế,… 

phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và công tác khám chữa bệnh thường 

xuyên cho người dân. 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

- Thông tin - Thể thao thực hiện việc thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

thị xã, số ca mắc, tình hình điều trị, tiến độ tiêm chủng vắc xin rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế tăng cường tuyên truyền, cung cấp 

thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 vào các khung giờ thích hợp để Nhân dân biết, chia sẻ và 

tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch, nhất là thông tin về tác 

dụng, hiệu quả của vắc xin mũi 3, mũi 4, vai trò của ý thức người dân, cảnh báo 

về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới,… 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường trực thuộc tăng cường công tác truyền thông trong 

trường học, cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về tác dụng, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-38-nq-cp-2022-chuong-trinh-phong-chong-dich-covid19-507012.aspx
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lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách 

nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ để tạo sự đồng thuận vận động các 

em và phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng vắc xin phòng 

dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời. 

- Chỉ đạo các trường trực thuộc phối hợp với Trạm Y tế trên địa bàn rà soát, 

lập danh sách trẻ em mầm non và học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 

18 tuổi chưa tiêm chủng vắc xin COVID-19 hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để tổ 

chức tiêm bổ sung, tiêm liều nhắc lại theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

8. Các trường Trung học phổ thông 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp 

pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có 

thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ để 

tạo sự đồng thuận vận động các em, phụ huynh và người giám hộ đưa con em đi 

tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời. 

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

mũi 1, mũi 2 và mũi nhắc lần 1 cho học sinh đầy đủ, đúng lịch theo quy định. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã cân đối, bố trí nguồn 

kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy 

định, trình UBND thị xã xem xét, quyết định bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh 

lãng phí. 

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị, địa phương gặp khó khăn, vướng mắc 

trong việc thanh, quyết toán kinh phí liên quan công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã  

Tiếp tục hối hợp với các phòng, ban, ngành và các tổ chức thành viên tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch 

bệnh và chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch cá nhân như đeo 

khẩu trang, khử khuẩn; đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về tác dụng, hiệu 

quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong, khuyến khích, vận động 

người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. phòng, ban, ngành 

11. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo đài truyền thanh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, không để người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác trước dịch bệnh và chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch 

cá nhân như: đeo khẩu trang, khử khuẩn; đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền 

về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, gây tử vong để 

khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 

- Rà soát, sẵn sàng các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch 
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bệnh, không để bất ngờ, bị động. 

- Đăng ký nhu cầu vắc xin của địa phương trong thời gian đến với Trung 

tâm Y tế để tổng hợp báo cáo Sở Y tế, phấn đấu đến cuối tháng 9 năm 2022 nâng 

tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi nhắc lại lên 80%. 

- Cân đối, bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp 

pháp khác để phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa 

phương theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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