
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày        tháng 9 năm 2022 
Về việc đẩy mạnh triển khai 

thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

 

 

Kính gửi: 
 
 

 

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

- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; 

- Công an thị xã; 

- Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được dự báo vẫn 

diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Tổ chức 

Y tế thế giới tiếp tục khẳng định đến thời điểm hiện tại, tiêm vắc xin vẫn là giải 

pháp chiến lược nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19.  

Trong nước, tỉnh và thị xã tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn cơ bản được 

kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong 

thời gian gần đây, số ca mắc mới, số ca phải nhập viện, ca nặng đang có chiều 

hướng gia tăng; nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của vi rút với 

khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc; xuất hiện nhiều bệnh dịch như sốt xuất 

huyết, cúm mùa, tay chân miệng... Việt Nam tuy đã tăng nhanh tỷ lệ bao phủ 

vắc xin, song tại một số nơi, việc tiêm vắc xin chưa bảo đảm yêu cầu, tiến độ 

tiêm chủng còn chậm, nhất là tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, 

tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên còn thấp.  

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

5015/UBND-VX ngày 30/8/2022 về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y 

tế; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19  

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các xã, 

phường; các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong thị xã theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, 
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chống dịch COVID-19, UBND tỉnh; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

thị xã, UBND thị xã để hoàn thành sớm nhất việc tiêm chủng vắc xin cho các 

lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường trực 

tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến 

độ theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc 

xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí; chỉ đạo thực hiện “đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng lưu 

động, tại các xã, phường có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 

12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục 

tiêu đề ra. 

- Phòng Y tế thị xã phối hợp tăng cường kiểm tra, đôn đốc các các xã, 

phường thực hiện tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo 

đối với các địa phương thực hiện tiêm vắc xin không bảo đảm tiến độ.  

2. Về việc ứng phó với các biến thể mới 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-

19 trong nước và trong tỉnh, để có đánh giá, dự báo diễn biến dịch bệnh do 

biến thể mới gây ra, triển khai đánh giá miễn dịch cộng đồng theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế, Sở Y tế; chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ 

chức thực hiện kịp thời, hiệu quả; rà soát, cập nhật kịch bản, đề xuất chuẩn bị 

đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống 

dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, 

sớm nhất, ngay tại tuyến y tế cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả 

trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại, không để bị động. Trường hợp 

vượt thẩm quyền báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và UBND 

thị xã xem xét, chỉ đạo kịp thời. 

3. Về công tác thông tin, truyền thông 

- Trung tâm Y tế thị xã chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về 

tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp 

phòng, chống dịch cho các các cơ quan truyền thông để kịp thời tuyên truyền 

cho người dân nắm bắt và tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

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

thị xã; UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống 

dịch, tích cực tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình 

và cộng đồng. 
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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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