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V/v nâng cao hiệu quả công tác
phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn thị xã

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thị xã;
- Trung tâm Y tế;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 4501/UBND-KGVX ngày 27/9/2021 của UBND
tỉnh Phú Yên về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã,
phường thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng, chống
dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thị ủy, UBND
thị xã; bảo đảm kiểm soát dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, chủ động xây
dựng kế hoạch, phương án khôi phục sản xuất phù hợp sau khi kết thúc giãn cách
xã hội, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
2. Trung tâm Y tế
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cơ sở
vật chất, phương tiện, lực lượng để triển khai tiêm vắc xin nhanh chóng, kịp thời
theo kế hoạch, phân bổ của cấp trên.
- Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tổ chức tiêm vắc xin phòng
COVID-19 theo kế hoạch của thị xã, đảm bảo đúng quy trình, nhanh chóng, thuận
tiện nhất cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch
bệnh lây lan. Không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào
khác trong việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.
3. UBND các xã, phường
- Triển khai nghiêm các chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã và Trung tâm Chỉ huy
phòng, chống dịch COVID-19 thị xã về tiêm vắc xin phòng COVID-19; rút kinh
nghiệm việc triển khai thực hiện công tác tiêm vắc xin trong thời gian vừa qua.
- Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch ngay
tại xã, phường; khi thực hiện xã, phường phải thật sự là “pháo đài”; người dân phải
thật sự là “chiến sĩ”; người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống
dịch; tuân thủ nguyên tắc “5K-vắc xin-công nghệ” , “5T” trong công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn.
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Mặt trận và hội, đoàn thể thị xã;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã;
- Các cơ quan tỉnh, TW trên địa bàn thị xã;
- TV TTCH PCD COVID-19 thị xã;
- Cổng TTĐT thị xã;
- Lưu: VT, Minh.
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