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

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  

Số:           /UBND-KGVX 

V/v triển khai nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh và tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

  

  

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Thông báo số 1085/TB-

BYT ngày 23 tháng 8 năm 20221, Văn bản số 4619/BYT-DP ngày 25 tháng 8 

năm 20222; xét báo cáo của Sở Y tế tại Văn bản số 3619/SYT-NVYD ngày 25 

tháng 8 năm 20223; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động, quyết liệt trong phòng, chống 

các loại dịch bệnh trên người; rà soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ 

đạo triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

- Thực hiện quyết liệt Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ 

gậy; huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên 

và người dân trên địa bàn tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch, 

mỗi tuần dành 10 phút để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để ổ lăng quăng/bọ 

gậy trong và ngoài cơ quan, nhà.   

- Đảm bảo kinh phí, nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch và kịp thời xử lý các vướng mắc, tồn tại liên quan tới công tác phòng, 

chống dịch. 

2. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi, bám sát tình hình dịch trên địa 

bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ và 

các bệnh truyền nhiễm khác; chủ động xây dựng phương án ứng phó, triển khai 

đáp ứng với mọi tình huống dịch; kiểm soát ngay tại cửa khẩu với các dịch bệnh 

mới; tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng 

đồng và tại các cơ sở điều trị; xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng. 

                                           
1 về kết luận của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tại Hội nghị trực tuyến về tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. 
2 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 
3 báo cáo tình hình cung ứng vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. 
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- Chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện tốt việc phân tuyến, phân luồng 

khám, sàng lọc bệnh; đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị, đặc 

biệt với nhóm nguy cơ cao như: Phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người 

già và trẻ em, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm công 

tác kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. 

- Kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn, tăng cường tập 

huấn và hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch, đặc biệt là tiêm vắc xin. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả cụ thể tình hình tiêm và thực hiện 

các cam kết về tiêm vắc xin phòng COVID-19 của từng đơn vị, địa phương đối 

với từng nhóm đối tượng (5 đến dưới 12 tuổi, 12 đến 17 tuổi, 18 tuổi trở lên) 

đến thời điểm 31 tháng 8 năm 2022; khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở báo cáo, 

Sở Y tế tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp, giải pháp tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo khoa học, hiệu quả, tiến độ; đồng thời tham 

mưu chỉ đạo xử lý đối với các đơn vị, địa phương, cơ sở tiêm chủng chậm trễ 

(nếu có). Hoàn thành trước ngày 06 tháng 9 năm 2022. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao 

liên quan đến tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các 

văn bản: Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 20224, Thông báo số 

246/TB-VPCP ngày 12 tháng 8 năm 20225, Văn bản số 4114/VPCP-KGVX  

ngày 02 tháng 7 năm 20226; giao Giám đốc Sở Y tế thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo trực tiếp về Bộ Y tế theo đề nghị tại Văn bản số 

4619/BYT-DP ngày 25 tháng 8 năm 2022, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế tăng 

cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh tuyền 

nhiễm; phối hợp với ngành Y tế triển khai Chiến dịch “Bảo vệ người có nguy cơ 

cao trong dịch COVID-19” và phối hợp với ngành Giáo dục phát động chiến dịch 

“Vui trung thu và tựu trường an toàn”. 

4. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt các nội 

dung chi đặc thù cho công tác phòng, chống dịch theo quy định (nếu có)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, PCVP UBND tỉnhphụ trách; 

+ Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, KGVX.PTP/ 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Y Ngọc 

                                           
4 Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 2416/UBND-KGVX ngày 27/7/2022. 
5 Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 2850/UBND-KGVX ngày 30/8/2022. 
6 Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 2200/UBND-KGVX ngày 11/7/2022. 



3 

 

 

 


		2022-08-30T10:47:23+0700


		2022-08-30T14:15:25+0700
	Y Ngọc


		2022-08-30T14:48:54+0700


		2022-08-30T14:48:43+0700


		2022-08-30T14:48:43+0700


		2022-08-30T14:48:43+0700


		2022-08-30T14:48:43+0700


		2022-08-30T14:50:32+0700




