
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số: 257/UBND-TH Chợ Mới, ngày  27 tháng 01 năm 2022 
V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 79/UBND-KGVX ngày 

24/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang 

 

  

  

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

  

Thực hiện Công văn số 79/UBND-KGVX ngày 24 tháng 01 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Công điện số 

64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân 

dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể huyện và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung 

sau:  

1. Các ban ngành huyện có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn 

nữa” trong việc tổ chức việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 

cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đặc 

biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ 

cao.   

 - Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ, Hướng dẫn của Bộ Y tế, của Tỉnh và Huyện trong việc 

quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính (như xét 

nghiệm, cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại 

của người dân bảo đảm tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; không đặt ra những quy định về phòng, chống 

dịch trái với hướng dẫn, quy định của của Chính phủ, Bộ Y tế, gây  khó 

khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.   

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người 

lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là 

trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi 

làm việc sau Tết. 
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2. Trung tâm Y tế căn cứ tình hình, dự báo dịch bệnh, kịp thời 

hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực 

tiễn. Bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng COVID-19 cho 

các xã, thị trấn để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch tiêm phòng đã đề ra. 

Đảm bảo đủ thuốc và tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa 

phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế.  

3. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các  

xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt 

công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau Tết  

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chú ý phối hợp với các đoàn thể, 

doanh nghiệp, cơ quan thông tin để tuyên truyền, vận động toàn xã hội 

cùng tham gia để đảm bảo Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao 

động sau Tết vui khỏe, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt, phục hồi 

và phát triển nhanh, bền vững. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các 

Ban ngành, Đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 

chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH(V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Lộc 
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