
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH MIỆN

Số:         /UBND-YT
V/v tăng cường phòng, chống biến thể 

mới của Omicron (chủng BA.4 và 
BA.5) và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc 

xin phòng COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày       tháng 8 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Hiện nay, trên thế giới, biến chủng mới BA.4 và BA.5 của Omicron đã 
ghi nhận tại nhiều quốc gia kể cả các quốc gia có hệ thống y tế tiên tiến, hiện 
đại. Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng BA.4 và BA.5, biến 
chủng này có khả năng lây lan nhanh hơn so với biến thể của Omicron trước đó. 
Theo thông báo kết quả giải trình tự gen SARS CoV-2 của Viện Vệ sinh dịch tễ 
Trung ương ngày 20/7/2022, Hải Dương đã xuất hiện trường hợp nhiễm 
Omicron phân nhóm BA.5.2. Trong thời gian tới, các ca nhiễm biến thể phụ 
BA.5.2 có thể ghi nhận nhiều hơn trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Trên địa 
bàn huyện Thanh Miện hiện chưa ghi nhận ca nhiễm biến thể BA.4 và BA.5.

Để giữ vững thành quả chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, 
nhằm giảm nguy cơ mắc, giảm tỷ lệ bệnh diễn biến nặng do các biến chủng 
của vi rút SARS-COV-2 gây ra cho cộng đồng và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc 
xin phòng COVID-19, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, 
đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, 
mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục chủ động thực hiện mục tiêu kiểm 
soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại và triển khai thực hiện một số 
nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tiếp 
tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Công văn số 2060/UBND-
VP ngày 16/7/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19 và đảm bảo thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế huyện khẩn trương hướng dẫn và tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch với 
biến chủng mới theo hướng dẫn, qui định của Bộ Y tế và các văn bản hiện 
hành, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh không để dịch bệnh bùng phát trở lại. 
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- Căn cứ số lượng người chưa được tiêm và số lượng đăng ký của các xã, 
thị trấn tại Công văn số 2132/UBND-VP ngày 23/7/2022 của UBND tỉnh, tham 
mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện phân bổ cho 
các xã, thị trấn theo kế hoạch; bố trí nhân lực thực hiện tiêm chủng đáp ứng yêu 
cầu của các địa phương. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh 
nhân COVID-19 trong trường hợp số bệnh nhân tăng cao trong thời gian tới. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì phối hợp với Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền và hệ thống thông tin cơ sở 
chủ động phối hợp với ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và môi trường số để người dân hiểu 
được lợi ích, mức độ an toàn của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 
tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân với bản 
thân, gia đình và cộng đồng. 

4. Đài phát thanh huyện tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các chuyên mục về 
tình hình dịch bệnh và vắc xin vào khung giờ phù hợp để người dân được tiếp 
cận thông tin về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khẩn trương rà soát, lập danh sách 
học sinh  thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc 
tiêm chủng chưa đầy đủ; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo và phối 
hợp với các cơ sở tiêm chủng tại các xã, thị trấn để tổ chức các điểm tiêm tại 
trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

         6. Các phòng, ban, ngành liên quan, nhất là các phòng: Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Chỉ huy Quân sự 
huyện, Công an huyện thực hiện ngay việc quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn 
nữa việc tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, công chức, viên chức, 
người lao động, học sinh trong toàn huyện, đảm bảo hoàn thành tiêm hết các đối 
tượng theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của ngành Y tế. 

7. UBND các xã, thị trấn

- Khẩn trương chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19 ở địa phương theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế và Trung tâm Y tế, đồng thời 
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về tiến độ và kết quả tiêm chủng 
vắc xin trên địa bàn quản lý.  

- Phát động chiến dịch tiêm chủng: Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 
5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022; hoàn thành sớm 
nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên; đẩy nhanh tiến độ 
tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Sở Y tế; chú trọng 
hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, 
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giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch 
vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, 
điểm đầu mối, chợ, nhà hàng, người làm việc trong các doanh nghiệp, cụm 
công nghiệp...; giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện đến tận cấp xã. 

        - Đảm bảo đủ nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 
và phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ động, sẵn sàng đáp 
ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra kể cả khi dịch bùng phát trở lại./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Khổng Quốc Toản
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