
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:          /UBND-YT 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phòng, chống dịch Covid-19 

 

Tân Uyên, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

  Kính gửi:  

    - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 929-CV/HU, ngày 09/9/2022 của Huyện ủy Tân 

Uyên về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, 

chống dịch. Trọng tâm là Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ 

về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 

15/7/2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; Công điện số 

755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhất 

là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền triển khai các biện pháp 

đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo không bỏ sót đối tượng 

cần tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng người”; đảm bảo đủ vắc xin phục vụ tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ 

vắc xin, với mục tiêu hoàn thành tiêm mũi 3,4 cho các đối tượng chỉ định và mũi 

thứ 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, 

tuyên truyền viên các cấp, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín trong 

công tác phòng, chống Covid-19. 

2. Trung tâm Y tế huyện tập trung nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình, 

diễn biến dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của biến thể mới của Covd-19; thường 

xuyên đánh giá, phân tích tình hình và yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch 

bản đáp ứng mọi tình huống có thể xảy ra của dịch. Bảo đảm đủ thuốc, vật tư, 

trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị 

trấn phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thông đại chúng, nhất là trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tập trung tuyên 

truyền, khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét 

nghiệm, cách ly, điều trị) và các giải pháp phòng, chống dịch theo công thức “2K 

(khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin +  thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người 
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dân và các biện pháp khác”… Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng “kiên trì, kiên 

định, kiên quyết kiểm soát dịch Covid-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiện quả dịch bệnh để thúc đẩy phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền 

vững’; “đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết để hành động”; 

“phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm từ xa ngay từ cơ sở”. Nâng cao ý 

thức của Nhân dân trong phòng, chống dịch, tự giác, tích cực tham gia tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 kịp thời, đầy đủ, đồng thời hướng dân người dân chăm sóc sức 

khỏe sau nhiễm và tái nhiễm Covid-19. Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động 

tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương theo chỉ đạo, định hướng 

của Trung ương, của tỉnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thể nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Lãnh đạo, chỉ 

đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt triển khai thực nghiêm các 

chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch. PCT UBND huyện (phụ trách); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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