
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VP  TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

V/v tăng cường chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch bệnh  

 
Kính gửi:      

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 
Hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, 

ho gà... với số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trong những 

tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh, thành 

phố. Tại tỉnh Lạng Sơn, có 01 ca sốt xuất huyết ở huyện Chi Lăng do đi từ thành 

phố Hồ Chí Minh về. Thời gian tới, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân 

miệng, sởi, ho gà,... trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên 

diện rộng lây lan đến địa bàn thành phố nếu không có những biện pháp quyết 

liệt trong công tác phòng, chống dịch. 

Đối với dịch COVID-19, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hiệu quả bảo vệ 

của các mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 

06 tháng sau khi tiêm và hiện đang xuất hiện các biến chủng mới. Tổ chức Y tế 

thế giới và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ khuyến cáo, tiêm vắc xin nhắc 

lại mũi 3, mũi 4 để ngăn ngừa và phòng, chống dịch COVID-19 là hết sức quan 

trọng. Tại Việt Nam, ghi nhận việc tăng số ca mắc chủ yếu do sự xuất hiện của 

biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron. Vì vậy, nếu khả năng suy 

giảm miễn dịch trong cộng đồng, cùng với việc chủ quan, lơ là trong tiêm vắc 

xin và các biện pháp phòng, chống dịch thi nguy cơ dịch COVID-19 sẽ bùng 

phát trở lại.  

Thực hiện Công văn số 829/UBND-KGVX ngày 18/7/2022 của UBND 

tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; Thông báo số 298-TB/TU 

ngày 15/7/2022 của Thành ủy Lạng Sơn về Công văn số 765-CV/TU, ngày 

12/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các 

phường, xã: Nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, 

ho gà,… không chủ quan, lơ là đối với nguy cơ dịch bệnh; luôn đề cao cảnh 

giác, sẵn sàng phương án, kịch bản cụ thể. Tiếp tục quán triệt và làm sâu sắc hơn 

các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: Đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên 

hết, trước hết; người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến 

thắng của Nhân dân; phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; phòng dịch là cơ 
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bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; 

phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của 

Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia của Nhân dân; tiêm vắc xin là quyền lợi, 

nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt và chỉ đạo tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Đồng thời, tập 

trung tổ chức thực hiện hiệu quả công thức: 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc 

xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác; 

tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Công văn số 666/UBND-VP ngày 01/4/2022 

của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống 

dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 38/NQ-CP và Kế hoạch số 214/KH-UBND 

ngày 02/6/2022 của UBND thành phố phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn trong thời gian 02 năm (2022 - 2023); chủ động, sẵn 

sàng đáp ứng với các tình huống dịch có thể xảy ra, kể cả khi dịch bùng phát trở 

lại. 

2. Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã 

và các cơ quan liên quan: Triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn 

trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà... 

như: Tổ chức chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng phế thải 

có chưa nước đọng; thực hiện chuyển tuyến điều trị, tăng cường năng lực chẩn 

đoán, điều trị.  Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin, trong đó: 

Hướng dẫn tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả và cụ thể việc tiêm vắc xin mũi 3, 

mũi 4 cho từng nhóm đối tượng; đặc biệt lưu ý các nhóm đối tượng có nguy cơ 

cao như bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân, người cao tuổi... Rà soát kế 

hoạch tiêm vắc xin 6 tháng cuối năm 2022, xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin năm 

2023 và kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi; chủ 

động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh; chủ động, sẵn sàng 

các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bất ngờ, bị 

động; phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến 

nặng, tử vong; tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự 

phòng, y tế cơ sở; tập trung phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh 

truyền nhiễm lưu hành khác. Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện vật tư, 

trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục 

vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan 

cung cấp thông tin, truyền thông, định hướng công tác tuyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. 

3. UBND các phường, xã phối hợp với Trung tâm Y tế: Khẩn trương 

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, không để tình trạng vắc xin không được 

sử dụng kịp thời, gây lãng phí; hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin mũi 3, 

mũi 4 cho nhân dân bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và UBND tỉnh đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 

UBND các phường, xã phối hợp Trung tâm Y tế: Triển khai đẩy mạnh thông 

tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân thực hiện phong trào vệ sinh 

phòng dịch, vệ sinh yêu nước; về các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, tay 

chân miệng, sởi, ho gà,…; về tác dụng, hiệu quả của vắc xin và tiêm mũi 3, mũi 

4 trong việc cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới, ngăn ngừa 

bệnh chuyển nặng, tử vong; UBND các phường, xã tổ chức các đội tuyên truyền, 

vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư với tinh thần truyền thông đến 

mọi đối tượng, theo cách phù hợp, hiệu quả đối với từng đối tượng truyền thông. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính 

trị - xã hội thành phố: Làm tốt công tác phối hợp, đồng hành cùng chính quyền  

trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ 

năng phòng, chống dịch COVID-19; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà,… Vận động nhân dân tích cực, chủ động 

tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay tại gia đình 

nư diệt loăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường, phòng tránh muỗi đốt; tiếp tục 

vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đồng hành, ủng hộ nguồn lực 

cho công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và 

bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã; đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành 

phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP;  

- Trang TTĐT TP;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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