
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA BỂ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VP 
 

V/v thực hiện Thông báo số 

1430/TB-BYT ngày 25/10/2022 

của Bộ Y tế về kết luận của PGS. 

TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ 

trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp trực 

tuyến toàn quốc tăng cường công 

tác phòng, chống dịch và công tác 

tiêm chủng phòng COVID-19. 

 

Ba Bể, ngày           tháng 10 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 7139/UBND-VXNV ngày 26/10/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kan về việc thực hiện Thông báo số 1430/TB-BYT ngày 25/10/2022 của 

Bộ Y tế về kết luận của PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế tại 

cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác 

tiêm chủng phòng COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp, tập trung triển 

khai: 

1.1. Đối với dịch COVID-19 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo Trung ương, của tỉnh, của huyện trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển 

mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho vi rút dịch bệnh lây lan, phát triển; tiếp tục 

giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch 

bệnh bùng phát. 

- Đối với công tác tiêm chủng:  

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; 

tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ cao; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; tiếp tục 

rà soát số liệu tiêm chủng và thúc đẩy việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng hàng ngày 

lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. 

+ Thực hiện đúng, kịp thời công tác báo cáo tiêm chủng. 

+ Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cán bộ đầu mối của Trung tâm KSBT 

tỉnh để giải quyết vấn đề bồi thường đối với các trường hợp phản ứng sau tiêm 

phòng COVID-19. 
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+ Tiếp tục rà soát số lượng vắc xin còn tồn, sắp hết hạn gửi Trung tâm KSBT 

để hướng dẫn xử lý kịp thời. 

1.2. Đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ 

Tăng cường thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa 

bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch 

bệnh kịp thời. 

1.3. Đối với bệnh cúm lây truyền từ gia cầm sang người (cúm A/H5) 

- Tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều tra các trường hợp người nghi 

nhiễm các chủng cúm gia cầm, xử lý sớm, triệt để ổ dịch tại các địa phương. Rà 

soát các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, phòng chống cúm gia cầm trên người; 

xây dựng phương án phòng, chống dịch. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ 

tình hình dịch bệnh cúm trên gia cầm để có các biện pháp dự phòng lây sang người 

và chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đáp ứng; tăng cường tuyên truyền biện pháp 

phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và 

những vùng có nguy cơ cao. 

1.4. Đối với bệnh do vi rút Adeno và các bệnh dịch nguy hiểm khác 

Tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế đối với các dịch bệnh mới nổi và dịch bệnh 

lưu hành. 

2. Trung tâm Y tế huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông và UBND các xã, thị trấn  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, nhất 

là các bệnh truyền nhiễm mới nổi.  

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tiêm vắc xin phòng 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 nội dung trên, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- TTHU, TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, Trang. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Ma Thị Cử 
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