
ỦY CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỆN Ă Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số:         ă năm 202

đẩy nhanh hoàn thành tiêm 
vắc xin phòng COVID 19; bảo 
đảm an toàn, hiệu quả công tác
phòng, chống dịch COVID
trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Kính gửi:    
ơ ện

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ện
Ban Chỉ đạo ị ấn

Thực hiện Công điện số /CĐ 01/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID 19; bảo đảm an 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Nhâm Dần 
ă ố ủa ỉnh ạng ơ

ề ệc đẩy bảo đảm an toàn, hiệu quả 
công tác phòng, chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

ệ ị ẫn đang diễ ế ứ ạ ại các đị

phương trên ả nướ ố ệ ặ ố ử ẫ ủ ế ộ

nguy cơ cao ngườ ệ ền, ngườ ổi, người chưa tiêm đủ ắ
Trong những ngày gần đây tình hình dịch COVID 19 trên địa 

bàn huyện đang diễn biến hết sức phức tạp, tính đến 14 giờ 00 phút ngày 

2021 trên địa bàn huyện có F0 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, 

đặc biệt từ ngày 15/01/2022 đến ngày 2 /01/2022 trên địa bàn huyện đã phát hiện  

trường hợp dương tính với COVID 19 phát hiện trong cộng đồng đang có xu 

hướ ế ụ ộ ố ắ ớ ục tăng.

Để bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID

19” trong dịp ết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn ện, đồng thời 

tạo điều kiện hân dân về quê đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

ệ ỉ đạ như sau:

Yêu cầu các ơ ện ỉ đạo

ị ấn, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ện và các tổ chức 

chính trị xã hội ện theo chức năng, nhiệm vụ được giao ế ụ hực hiện 

nghiêm Nghị quyết số 128/NQ CP của Chính  phủ và Hướng dẫn của Bộ Y tế và 
các văn bản của tỉnh ện trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp 

y tế, hành chính (như xét nghiệm, cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học, thống nhất trong công tác 

phòng, chống dịch COVID đó là ự ệ ế ệ



ụ ộ ố ị ệ điề ị ức  “5K 

ắ ố điề ị + đề ức ngườ ện pháp khác...”; tuyệ

đối không được lơ là, chủ không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch 
trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế, gây khó khăn không cần 

thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Tăng cườ đẩ ạ tuyên truyền, vận động người dân, công 

nhân, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các quy định về 
phòng, chống dịch, đặc biệt công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, 

Tết. Chú ý phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động xã 

hội cùng tham gia bảo đảm Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao động sa

Tết, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch.

ế ộ ứ ứ ực lượng vũ trang 

ạ ế ệ ổ ứ ổ ết, ăn uố ập trung đông ngườ ạ ế ố

đa ra khỏi đị ỉ ệ ế ự ự ầ ế ự ệ

quy đị ề ố ị ự ại nhà, để ệ

ớ ạ ế ệ ễ ộng đồ Trườ ợ ế ả ệ
kháng nguyên nhanh dương tính: thự ệ ệ ố

ịch theo hướ ẫ ủa cơ ế ế ả dương tính xét 

ệ ới cơ ở ế nơi sinh số như ạ ế

ị ấ ế ệ

Giám đố ế Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

ị ấn

Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” 

trong việc tổ chức việc tiêm vắc xin phòng COVID 19 mũi thứ 3 cho người từ 18 

tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an 
toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao. Rà soát các đối tượng từ 12 tuổi 

trở lên chưa được tiêm, tiêm chưa đủ liều không để bỏ sót đối tượng chưa được 

tiêm và đối tượng tiêm chưa đủ liều vắc xin; sau khi rà soát, khẩn trương phải 

cho các đối tượng để bảo đảm hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho 100% người từ 

12 tuổi trở lên và liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID ị ấn

ế ện

Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền tất cả công dân ngoài tỉnh về 

ện nghỉ ết Nguyên đán Nhâm Dần ă phải đến rạm tế nơi lưu trú  
khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch, lấy mẫu xét 

nghiệm tầm soát SA 2 theo quy định trước khi về nhà hông chỉ định xét 

nghiệm đối với người về/đến từ vùng dịch ở cấp 1, cấp 2; chỉ thực hiện xét nghiệm 

đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 nguy cơ rất cao) hoặc cách 



ly y tế vùng (phong tỏa rường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch 

tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3

Đối với người về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao) hoặc cách 

ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch 

tễ (F1) đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, thì tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe 

như sau:

+ Những người đã tiêm đủ vắc xin phòng COVID 19 (thẻ xanh trên Sổ Sức 
khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền 

cấp) hoặc khỏi bệnh trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có 

giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID ự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi 

lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày về địa phương

+ Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID 19 (thẻ vàng 
Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền 

cấp): rà soát lại những người này, nếu đủ điều kiện thì tổ chức tuyên truyền và tiến 

hành tiêm vắc xin cho đối tượng này; đồng thời ách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày 

kể từ ngày về địa phương.

+ Những người chưa được tiêm vắc xin phòng COVID rà soát lại những 

người này, nếu đủ điều kiện thì tổ chức tiêm vắc xin cho đối tượng này; đồng thời 

hực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự 

theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện hông điệp 5K; 

rong thời gian theo dõi sức khỏe không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

Lưu ý: trong thời gian theo dõi, hi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như 

ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì thông báo ngay cho rạm tế nơi 

lưu trú để theo dõi và xử trí theo quy định.

riển khai việc cách ly F1 tại nhà, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà theo hướng 

dẫn của Sở Y tế Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cách ly, điều trị tại 

ối ợp ới ế ện đề ất bố trí các khu cách ly tập trung 

để thu dung, điều trị F0 theo quy định.

Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa chủ động các giải pháp phù hợp và 

linh hoạt nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống 

dịch C

ế ện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan

Chỉ đạo các ạm tế bảo đảm trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống dịch 

bệnh phát sinh trên địa bàn, sẵn sàng theo phương châm “ ốn tại chỗ” trong 

phòng, chống dịch

ất lượng công tác điề ị ạ ế ứ ảo đả

đầy đủ ố ật tư tiêu hao, trang thiế ị ụ ộ ảo đả



ừ ế đế ệ ệ ầ

ế ụ ố ợ ớ ỉ đạ ố ị

ị ấ đẩ ến độ ững người trong độ ổ ủ

chưa tiêm vắ ề ắ ại cho các đối tượ ừ ổ ở

ẻ ừ ổ ở

Hạn chế đối với một số hoạt động và một số loại hình dịch vụ để phòng 
chống dịch COVID

Giao UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ
động theo dõi, đánh giá và quyết định tạm dừng các hoạt động, loại hình dịch vụ 

ết yếu trên địa bàn. Rà soát hằng ngày, nắm chắc tình hình công dân trở về 
địa phương đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đối với các đám hỷ, mừng thọ, nhà mới, đầy tháng, sinh nhật…: tiếp tục 
tuyên truyền vận động các gia đình tạm dừng, tạm hoãn các đám hỷ, mừng thọ, nhà 
mới, đầy tháng, sinh nhật; đối với các đám hỷ đã ấn định ngày tổ chức thì tổ chức 
trong phạm vi gia đình, hạn chế đông người, nghiêm túc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch theo quy định; không mời khách ngoài tỉnh, ngoài huyện, 
khuyến khích hình thức báo hỷ và các hình thức gửi quà mừng thay cho đến dự.

Đối với đám tang rút ngắn thời gian không để dài ngày và hạn chế tối đa 
quy mô; tuân thủ quy trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID

Các cơ quan, đơn vị: tiếp tục hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, nếu 
cần thiết phải họp thì nên tổ chức bằng hình thức trực tuyến, trường hợp phải tổ 
chức họp tập trung thì giảm quy mô, ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, không tổ chức 
ăn uống và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang 
công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nêu gương không tham dự các 
đám cưới, không đến những nơi tập trung đông người; thực hiện nghiêm túc các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID 19 theo quy định.

Yêu cầu tất cả các công dân trên địa bàn huyện: tiếp tục thực hiện 
nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, không tụ tập đông người, ai ở đâu ở đấy, chỉ đi 
lại tiếp xúc khi thật sự cần thiết.

hỉ đạo PCD COVID c xã, thị trấn

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
19 theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến của dịch, đặc 

biệt lưu ý đến chủng mới. Khi ghi nhận các ca nhiễm COVID 19 trên địa bàn cần 
khẩn trương chỉ đạo thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm không 
để dịch bênh lây lan ra cộng đồng.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành các khu cách ly y tế tập trung 
trên địa bàn ẵn ếp ận Chủ động mở rộng thêm c
khu cách ly khác trên địa bàn khi quá tải nhằm đáp ứng đủ số lượng người cách ly; 
trường hợp vượt quá khả năng của đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ 
đạo phòng chống dịch COVID huyện để chỉ đạo kịp thời.



Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh COVID
địa bàn, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tới vùng có dịch để đảm bảo công tác 

ng, chống dịch theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo và phát huy tối đa vai trò của Tổ Covid cộng đồng trong 
việc tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát người dân trên địa bàn trong việc chấp 
hành các quy định về phòng, chống dịch, khai báo y tế…, đặc biệt là việc giám sát các 
trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch 

19, không để lây lan dịch bệnh.

Chủ động đánh dịch bệnh địa để thực hiện các biện 
pháp tạm thời “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19” 
theo quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.  

UBND huyện ầu ơ ện ỉ đạo
ị ấn, đề ị Ủy ệt ện ổ ức

ị ội ện ực ện ội

Nơi nhận:
Như trên;
UBND tỉnh;
Sở Y tế;

Đ D huyện;
CT, các PCT UBND huyện;

Đ 19 huyện;
CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
Trang thông tin điện tử huyện;
Lưu: VT, VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Dũng


