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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tiếp tục tăng cường công
tác tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 và phòng, chống
dịch bệnh truyền nhiễm.

Kính gửi:
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên phạm
vi cả nước, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới; tuy
nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, khó
lường, khó dự đoán với sự xuất hiện của các biến chủng mới. Theo Tổ chức Y tế thế
giới khẳng định đến thời điểm hiện tại, chiến lược tiêm vắc xin phòng COVID-19
vẫn hết sức quan trọng trong bối cảnh các biến thể lây lan nhanh hơn, gây khó khăn
trong công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó là nguy cơ xâm nhập của các dịch
bệnh truyền nhiễm như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính....
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 4968/BYT-DP ngày 13/9/2022
về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng chống
các bệnh truyền nhiễm; đồng thời, nhằm tiếp tục quán triệt mục tiêu đặt tính mạng
của người dân lên trên hết, trước hết; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp
phòng, chống dịch trên quan điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tuyệt đối
không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại, nhằm góp
phần tạo điều kiện cho phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, khắc phục và hạn chế hậu
quả của dịch bệnh tác động đến sức khỏe, tâm lý, đời sống người dân và kinh tế xã
hội của đất nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các địa phương triển
khai, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục khẳng định quan điểm và tổ chức tuyên truyền việc tiêm vắc xin
là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch
COVID-19, đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin và hoàn thành để hoàn thành sớm
nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhằm duy trì tỷ
lệ bao phủ vắc xin an toàn; quyết liệt triển khai vận động và rà soát đối tượng tiêm
chủng; tăng cường tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, tại nhà, tổ chức tiêm vét
tại vùng có tỉ lệ tiêm thấp, tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận
động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch; tiếp tục tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền về tiêm vắc xin với các hình thức, thời lượng, thời điểm phù hợp; chỉ
đạo cập nhật cơ sở dữ liệu tiêm chủng đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ.
2. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo, kiểm tra, giám sát; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần
trách nhiệm cao, nỗ lực quyết tâm lớn và hành động quyết liệt trong công tác
phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19.
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3. Sở Y tế tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trên
địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình
huống, sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; tăng cường
đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị; tăng cường
giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch; đẩy mạnh giám sát
tại các cửa khẩu, các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại
cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch
bệnh lây lan ra cộng đồng; tổ chức tốt việc cách ly, phân luồng, thu dung, cấp
cứu, điều trị hiệu quả các ca mắc bệnh, hạn chế thấp nhất tử vong.
Chủ trì, phối hợp với các địa phương, các sở, ngành có liên quan tiếp tục tăng
cường các giải pháp bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho
công tác phòng, chống dịch; kiện toàn các lực lượng phòng, chống dịch và kịp thời
động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ với các cán bộ y tế trên địa bàn; chủ động phối
hợp với Sở Tài chính thực hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn của Bộ Tài chính về
kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống dịch.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Thanh Hóa, đại diện các báo Trung ương tại địa phương và hệ thống thông tin cơ sở
tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền,
nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống
dịch trong đó chú trọng việc tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của
mỗi người dân trong việc phòng ngừa dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin.
5. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan
kịp thời tham mưu, đề xuất, bảo đảm đủ kinh phí, hậu cần phục vụ công tác phòng,
chống dịch bệnh, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả,
tránh lãng phí. Chủ động rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung,
hoàn thiện các quy định để bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực, lãng phí trong phòng, chống dịch.
6. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, thể hiện trách nhiệm, thống nhất về
nhận thức và hành động trong phòng, chống dịch bệnh; quyết tâm cao hơn, nỗ lực
hơn, hành động quyết liệt hơn, xác định trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo, tổ
chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, rà soát các vướng mắc, khó khăn
trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh; báo cáo cấp có thẩm quyền xem
xét, quyết định đối với các vấn đề vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VXsln.
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