
 

           Kính gửi:        

      - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

      - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

   Đồng kính gửi:   Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 3755-CV/TU 

ngày 29/8/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết 

và các dịch bệnh theo mùa trên địa bàn tỉnh; xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình 

số 192/TTr-SYT ngày 06/9/2022, để tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh như sau: 

- Tiếp tục tăng cường triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP 

ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19, các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tiêm vắc xin và phòng, 

chống dịch bệnh; chủ động, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra, 

không để bất ngờ, bị động. Quán triệt và thực hiện nghiêm giải pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo công thức “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + 

thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác” với các 

trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 

- Tổ chức triển khai thực hiện việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng 

theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 

Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong 

phạm vi áp dụng hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai; đôn đốc, 

nhắc nhở, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi 

để mọi người biết, thực hiện Hướng dẫn này. Trong trường hợp nhận thấy tại 

khu vực, địa điểm được giao quản lý chưa được đề cập tại Hướng dẫn mà có 

nguy cơ lây nhiễm thì người đứng đầu có trách nhiệm nhắc nhở việc sử dụng 

khẩu trang. 

- Huy động các ban ngành, đoàn thể và người dân tham gia tích cực các 

hoạt động phòng, chống dịch; kêu gọi mọi người dân mỗi tuần dành 10 phút để 

kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để ổ lăng quăng, bọ gậy trong và ngoài nhà. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 
Số:               /UBND-VP 
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2. Sở Y tế: 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các 

biến thể mới của COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác. 

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

xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình 

huống dịch. Kịp thời tham mưu điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo 

Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; phối hợp với Viện 

Pasteur TP.HCM lấy mẫu, giải trình tự gen, phát hiện sớm các biến thể mới của 

SARS-CoV-2. 

- Thực hiện nghiêm việc phân tuyến, phân luồng khám, sàng lọc bệnh; 

đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị, đặc biệt với các nhóm 

nguy cơ cao như: Phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em, 

hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm công tác 

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

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tập trung đẩy 

nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, hoàn thành tiêm vắc xin 

cho trẻ em; đẩy nhanh tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và 

không để vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.  

3. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tiếp tục triển khai phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại 

các trường học. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế rà soát và xây dựng 

Kế hoạch chiến lược truyền thông phòng chống dịch phù hợp với bối cảnh và 

đặc điểm của địa phương; tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh; tăng cường các kênh truyền thông chính thống để cung 

cấp thông tin chính xác, kịp thời tới người dân và phản biện các thông tin sai 

lệch; Tập trung truyền thông tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa 

bệnh nặng, tử vong để khuyến khích, vận động người dân tiêm chủng đầy đủ, 

đúng lịch và tham gia triển khai Chiến dịch “Bảo vệ người có nguy cơ cao trong 

dịch COVID-19”. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng 

cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch dịch bệnh theo quy định. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các 

biến thể mới của COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác. 

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

xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình 

huống dịch trên địa bàn quản lý. 

- Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ em; đẩy nhanh tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho 
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từng nhóm đối tượng và không để vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây 

lãng phí. 

- Rà soát và xây dựng Kế hoạch chiến lược truyền thông phòng chống 

dịch phù hợp với bối cảnh và đặc điểm của địa phương. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các cơ quan liên quan trên địa 

bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh. 

- Bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân và 

đảm bảo các chế độ, chính sách cho lực lượng phòng, chống dịch theo thẩm 

quyền phân cấp. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường động 

viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tập trung công tác phòng, chống dịch 

bệnh; kêu gọi, vận động nhân dân vì lợi ích của mỗi cá nhân, cộng đồng, tự giác 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, 

chống dịch bệnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr TU; TTr HĐND tỉnh (b/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- TTCH PCD Covid-19 tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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