
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   /UBND-VP 
 

Bạch Thông,       ngày   tháng 12 năm 2022 
V/v thực hiện Thông báo số 

1656/TB-BYT ngày 08/12/2022 của 

Bộ Y tế về kết luận Hội nghị trực 

tuyến toàn quốc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch và công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 
 

 

Kính gửi:  

 

 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 1656/TB-BYT ngày 08/12/2022 của Bộ Y tế về kết 

luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công 

tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện thường xuyên, kịp thời cung cấp cho Trung tâm 

Văn hóa - TT&TT huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị 

trấn các tài liệu truyền thông để tăng cường công tác truyền thông về tiêm vắc 

xin phòng COVID-19, nhất là tiêm cho đối tượng trẻ em; chỉ đạo các trạm y tế 

xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các 

trường học tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để các gia đình, phụ huynh đưa trẻ đi 

tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là sốt 

xuất huyết, cúm gia cầm, Whitmore. 

Chủ động lập kế hoạch tiếp nhận vắc xin Sởi và DPT do Sở Y tế cấp để 

triển khai kịp thời ngay khi có vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. 

Từ năm 2023, mua vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ thực hiện 

theo Luật ngân sách về phân cấp ngân sách và Công văn số 10095/BTC-HCSN 

ngày 04/10/2022 của Bộ Tài chính về rà soát các nhiệm vụ thuộc Chương trình 

mục tiêu Y tế - Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2023.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học tăng cường 

công tác phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch phối hợp số 1557/KH-

BYT-BGDĐT ngày 17/11/2022 giữa Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Trung tâm Văn hóa - TT&TT huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tự 

giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng; đẩy mạnh 

truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cung cấp phổ biến đến 

người dân các tài liệu hỏi đáp về vắc xin COVID-19 do Viện Vệ sinh dịch tễ xây 
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dựng và thông tin về tiêm vắc xin cho trẻ em theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế 

thế giới. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huy động các ngành, đoàn thể vận động, 

tuyên truyền người dân tham gia tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em mầm 

non, học sinh tại các cơ sở giáo dục; chỉ đạo ngành y tế, ngành giáo dục ở địa 

phương phối hợp thực hiện công tác tiêm chủng đạt hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo, 

bố trí kinh phí xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cuối năm 2022 và năm 

2023 để triển khai hiệu quả công tác, phòng chống dịch. 

Với nội dung trên, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Phòng Tài chính – KH huyện; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT,THVX-YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Luân 
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