ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 995 /UBND-VP7
V/v tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát
biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 24 tháng 12 năm 2021

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện số 9406/CĐ-VPCP ngày
23/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng,
kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2. Để tiếp tục thực
hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là chủ động kiểm
soát biến chủng mới Omicron, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vắc
xin phòng ngừa COVID-19. Chậm nhất ngày 31/12/2021 phải hoàn thành việc
tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên; không để sót các trường hợp thuộc diện
phải tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2
cho người từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 01/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi
trở lên trong Quý I năm 2022.
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND
tỉnh về tiến độ tiêm vắc xin tại địa phương khi đã được cung cấp vắc xin đầy đủ.
2. Sở Y tế chịu trách nhiệm việc tiếp nhận và kịp thời bàn giao vắc xin đã
được phân bổ; hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức tiêm an toàn, khoa
học, hợp lý, hiệu quả.
3. Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Bộ đội Biên phòng tỉnh
theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm soát người đến và đi qua
các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới Omicron nhập cảnh vào tỉnh,
nhất là các trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu Cảng Hải Thịnh, huyện Hải Hậu
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng này trên địa bàn tỉnh.
Yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP8, VP12, VP7.
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