
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /UBND-VP Hải Dương, ngày          tháng 9  năm 2022
V/v tăng cường công tác phòng, 
chống dịch bệnh và tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể 
tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo việc tiêm 
vắc xin trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được 
phân bổ, tránh lãng phí; Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với chính quyền 
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn khẩn trương triển khai tiêm chủng mũi 2 cho 
trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ người 12 tuổi trở lên và 
tiêm mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, 
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người 
dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các địa phương rà soát, cập 
nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng 
cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo 
đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở. Chủ 
động lấy mẫu xét nghiệm “giải trình tự gen” trong một số trường hợp để xác định 
các biến thể mới (nếu có) lưu hành trên địa bàn tỉnh, tham mưu các giải pháp ứng 
phó phù hợp với thực tiễn, kịp thời và hiệu quả.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX(01).Ph(05b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Hùng
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