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Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thị xã; 
- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 3716/UBND-KGVX ngày 25/7/2022 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của 
Văn phòng Chính phủ; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: “Đặt tính mạng, sức khỏe 

của người dân lên trên hết, trước hết. Người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến 
thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. Phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ 

cơ sở; phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì 
không phải chống dịch. Phòng, chống dịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tham gia của Nhân dân. Tiêm 

vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, với bản thân, gia 
đình và cộng đồng”. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 

trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để 
dịch bùng phát trở lại, góp phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế-xã hội bền 

vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. 

- Thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét 

nghiệm, cách ly, điều trị); Công thức: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + 
thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác. Tiếp tục tổ 

chức triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị 
quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; chủ động, sẵn sàng đáp ứng 

với các tình huống dịch có thể xảy ra, kể cả khi dịch bùng phát trở lại. 

- Quán triệt và thực hiện ngay việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, 

chiến sỹ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động do cơ quan, đơn vị, địa 
phương quản lý. 

2. Trung tâm Y tế 

- Hướng dẫn tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả và cụ thể việc tiêm vắc xin 
mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng; đặc biệt lưu ý các nhóm đối tượng có nguy 

cơ cao như bệnh nền, lực lượng tuyến đầu, công nhân, người cao tuổi... theo quy 
định của Sở Y tế. Rà soát kế hoạch tiêm vắc xin 6 tháng cuối năm 2022, xây dựng 



2 
 

  

kế hoạch tiêm vắc xin năm 2023 và kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 6 tháng 
tuổi đến dưới 5 tuổi theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của các 
biến chủng mới; chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó kịp thời với các dịch 

bệnh mới phát sinh, ngăn chặn, kiểm soát không để xâm nhập vào thị xã; tập trung 
rà soát, bảo đảm năng lực thu dung, điều trị; chủ động, sẵn sàng các kịch bản, 

phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bất ngờ, bị động; phát hiện 
sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong; tiếp 

tục tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; tập 
trung phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành 
khác. 

- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 
phường; có hướng dẫn kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, báo 

cáo, tham mưu đề xuất UBND thị xã chỉ đạo kịp thời. 

- Bảo đảm đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân. 

- Đề xuất đầu tư phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng, quan tâm đầu tư và 

nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên y tế trường học nhằm đáp ứng yêu cầu về 
an toàn phòng chống dịch; triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã 

hội trong lĩnh vực y tế. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT trên địa bàn thị xã triển 

khai kế hoạch, phương án phòng, chống dịch và tiêm vắc xin, bảo đảm khoa học, 
hiệu quả và an toàn phòng chống dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm Y tế và 
UBND các xã, phường tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh, giáo 

viên, người lao động trong toàn ngành. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh đẩy mạnh truyền thông, 

tuyên truyền để Nhân dân hiểu, chia sẻ và tích cực tham gia, ủng hộ công tác 
phòng chống dịch bệnh, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các biến chủng mới... 

nhất là thông tin về tác dụng, hiệu quả của vắc xin và tiêm các mũi 3, mũi 4 trong 
việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, tử vong. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tiếp tục triển khai hiệu 
quả các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động nhằm ổn định và phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh 
xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện, xử lý phát sinh trong quá 

trình thực hiện. 

6. UBND các xã, phường  

- Tích cực phối hợp với Trung tâm Y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm 
vắc xin, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí; 
hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4, bảo đảm theo tiến độ và đáp 

ứng yêu cầu về chuyên môn theo hướng dẫn của ngành Y tế. 
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- Tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân 
cư với tinh thần truyền thông đến mọi đối tượng, theo cách phù hợp, hiệu quả đối 

với từng đối tượng truyền thông. 

7. Tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, 

chống dịch COVID-19: Trung tâm Y tế, UBND các xã, phường báo cáo hàng tuần 
vào ngày thứ Năm về UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã).  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường phối hợp triển khai 
thực hiện./.  

Nơi nhận:                                 
- Như trên; 
- Thường trực Thị ủy;  
- Thường trực HĐND thị xã; 
- BCĐ PCD COVID-19 thị xã; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;  
- TTCH PCD COVID-19 thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã;                
- Lưu: VT, Minh. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hồng 
 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-26T07:18:01+0700
	Việt Nam
	Lê Hoàn Nguyên<lehoannguyen@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-07-26T07:42:38+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Hồng<nguyenvanhong@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-07-26T09:01:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-07-26T09:01:13+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên - Phone:  02573.888.999 - Email: stttt@phuyen.gov.vn

	2022-07-26T09:01:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN
	Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa<ubndhdhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




