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TP. Bắc Kạn, ngày          tháng  3  năm 2023 

 

 

                   Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức hội thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1407/UBND-VXNV ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn và Công văn số 21-CV/TU ngày 13/3/2023 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và 

tiêm vắc xin phòng COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội thành phố và UBND các xã, 

phường theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai và phối hợp triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố. Tập 

trung kiểm soát dịch bệnh không để “dịch chồng dịch”. 

2. Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông thành phố và UBND các xã, phường tăng cường đổi mới 

công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm 

kịp thời; khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 

trước dịch bệnh, chú trọng áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

phù hợp tình hình thực tế hiện nay (với 03 trụ cột “cách ly, xét nghiệm, điều trị”, 

công thức “2K + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các 

biện pháp khác”); đặc biệt đẩy mạnh công tác truyền thông về tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 bằng nhiều hình thức để người dân nâng cao nhận thức và chủ 

động tiêm phòng. 

3. Trung tâm Y tế và UBND các xã, phường 

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá cấp độ dịch COVID-19 theo Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời 

“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" phù hợp với 

điều kiện địa phương.  

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch, bảo đảm yêu cầu phòng dịch từ xa và kịp thời. Nhanh chóng khắc 

phục ngay các hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch, 
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nhất là tại các cơ sở y tế và nơi tập trung đông người. Chủ động chuẩn bị, bảo đảm 

sẵn sàng các loại vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm cho công tác phòng 

chống dịch. 

- Trung tâm Y tế thành phố trên cơ sở số liệu tiêm chủng của các địa 

phương, xem xét dự trù vắc xin hợp lý để giao các xã, phường tổ chức tiêm hết 

cho các đối tượng theo quy định; tiếp tục đảm bảo sẵn sàng công tác phân luồng, 

thu dung, điều trị người bệnh. 

- UBND các xã, phường tăng cường theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh 

và tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch (theo phương châm 

4 tại chỗ), đặc biệt là công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. Có giải pháp cụ thể 

tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm phòng đầy đủ nhằm bảo đảm tỷ lệ bao 

phủ vắc xin trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai công 

tác tiêm chủng trên địa bàn, không để tình trạng vắc xin quá hạn, không “phó 

mặc” việc tiêm vắc xin cho ngành y tế. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách 

nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về kết quả tiêm vắc xin 

trên địa bàn phụ trách.     

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, phường tiếp tục phối hợp, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu 

quả công tác phòng chống dịch và tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực 

hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19 đúng quy định. 

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi điện tử: 

- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 thành phố; 

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Thị Huế 
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