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Kính gửi:  

                                     - Trưởng các phòng, đơn vị cấp huyện; 

         - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Bộ Y tế dự báo số mắc COVID-19 thời gian tới có thể tiếp tục tăng và có 

thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh, nhất là việc xuất hiện biến chủng mới BA.4, BA.5 của vi rút 

SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng nguy cơ bùng phát dịch trở 

lại. Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn huyện. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị cấp huyện; Chủ 

tịch UBND xã, thị trấn tuyên truyền các nội dung sau: 

 - Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các 

văn bản chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác tiêm vaccine 

phòng Covid -19; Tuyên truyền kế hoạch, lịch tiêm vaccine phòng Covid - 19 tại 

địa phương; chú trọng tuyên truyền hiệu quả, lợi ích của tiêm vaccine phòng 

Covid- 19, đặc biệt là mũi bổ sung nhắc lại (mũi3, mũi4) để người dân hiểu và 

tham gia tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền vận động người dân đưa trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng 

tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ nhằm tăng cường miễn dịch cho trẻ. 

 - Tuyên truyền rà soát, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vacxin phòng 

Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 

tuổi đến 11 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả. Sử dụng kịp thời, số vacxin phòng 

Covid-19 đã phân bổ, tránh lãng phí.  

 - Chú trọng phân tích đầy đủ, cụ thể, tỉ mỉ, sâu sắc về việc lợi ích của tiêm 

vaccine, cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn sau tiêm chủng, để Nhân dân 

hiểu về diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, về biến chủng mới BA.4, 

BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại từ đó tham gia 

tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và tiếp tục thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- CT và các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lưu VT, VHTT. 
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