UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 102 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Công văn số
612-CV/TU của Ban Thường vụ
Tỉnh uỷ

Kính gửi:
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 612-CV/TU ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin và kiểm soát
dịch COVID-19, Công văn số 54-CV/BCSĐ ngày 13 tháng 3 năm 2022 của Ban
cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Công văn số 612-CV/TU
ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh
yêu cầu:
1. Các sở, ban, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tuyệt
đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục quán triệt thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành
quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
và các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, của Tỉnh. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19 của người
dân, nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; tuyệt đối không lơ là, chủ quan ngay
cả khi đã tiêm đủ hai mũi vắc xin phòng COVID-19 và tiêm tăng cường mũi thứ
ba. Lãnh đạo tập trung thực hiện nhanh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo
đảm tất cả người dân đến thời hạn tiêm phòng mũi thứ hai và mũi thứ ba phải
được tiêm phòng đúng theo quy định.
2. Sở Y tế
- Phối hợp với các địa phương chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêm
vắc xin phòng COVID-19 tại tất cả huyện, thành phố trong Tỉnh.
- Chủ động xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi
để triển khai thực hiện trên địa bàn Tỉnh ngay khi có chỉ đạo của Chính phủ và
hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả người bị dương tính với SARS-CoV-2
có nhu cầu được uống sớm nhất, bảo đảm công khai, minh bạch, không để phát
sinh tiêu cực, lãng phí.
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- Tuyệt đối không để tình trạng người dân có kết quả xét nghiệm dương tính
với SARS-CoV-2 mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát
thuốc, không được quản lý, theo dõi sức khỏe.
- Bảo đảm cung ứng đủ số lượng vắc xin cho các địa phương để thực hiện
việc tiêm phòng theo quy định.
3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định, trong
đó, lưu ý:
- Việc tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 phải bảo
đảm an toàn theo mô hình tiêm “cuốn chiếu”, “tiêm đến đâu, an toàn đến đó” bảo
đảm “không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ,
đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao”.
- Rà soát, tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn
trong độ tuổi quy định mà chưa được tiêm, hoặc tiêm chưa đủ hai mũi vắc xin
phòng COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin với nhiều hình thức hiệu quả,
tiêm từng nhà, nhất là các đối tượng lớn tuổi, bệnh nền, thời gian hoàn thành trước
ngày 15/3/2022.
- Tổ chức chặt chẽ việc tiêm vắc xin mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở
lên thuộc đối tượng tiêm theo quy định, hoàn thành trước ngày 31/3/2022.
4. Sở Thông tin và Truyền thông: định hướng các cơ quan thông tin, báo
chí cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ lưỡng, khoa học, hợp lý, hiệu quả về công
tác phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm đúng chủ trương của Đảng và nhà
nước, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19
5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng
ứng chiến dịch tiêm chủng mũi thứ ba, trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, hội viên, đoàn viên phát huy tính tiên phong gương mẫu, đi đầu tham
gia tiêm chủng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư, Phó Bí thư TTTU;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Trung).
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