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Kính gửi:  

 

 

- Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao 

Bằng tại Văn bản số 650/UBND-VX ngày 22/3/2022 về việc triển khai các biện 

pháp, phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức tốt việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc 

hội, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, kiểm soát các 

trường hợp nguy cơ cao, chuyển nặng, tử vong; tiếp tục thực hiện nghiêm công 

thức “5K + vắc xin, thuốc điều trị + các biện pháp điều trị + công nghệ + đề cao 

ý thức người dân và các biện pháp khác”, vận dụng linh hoạt, hiệu quả trong 

phạm vi, điều kiện cụ thể tại cơ sở. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao ý 

thức, trách nhiệm trong việc kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, 

tự bảo vệ bản thân và gia đình, cộng đồng. 

Tập trung thực hiện “đa mục tiêu”: (1) Tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh lây 

lan, không để quá tải hệ thống y tế, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và 

không gây hoang mang trong Nhân dân; kiểm soát hiệu quả rủi ro, ngăn chặn tối 

đa tình trạng bệnh nhân chuyển nặng, tử vong; (2) Thúc đẩy phục hồi nhanh và 

phát triển bền vững; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; (3) Bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. 

2. Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn 

“Thần tốc, thần tốc hơn nữa” trong việc tiêm vắc xin COVID-19; tiếp tục 

“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiêm chủng, không để sót, lọt đối 

tượng trong chỉ định tiêm; tiếp tục khẩn trương tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi 

trở lên theo Chỉ đạo của Chính phủ; hoàn thành tiêm mũi 2 khi đủ thời gian cho 

người từ 12 đến dưới 18 tuổi, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi ngay khi vắc xin được phân bổ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
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COVID-19 các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiêm chủng tại 

địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, của Tỉnh và của huyện. 

3. Phòng Y tế 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến các quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế về mua, bán, sử dụng 

thuốc điều trị COVID-19; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán 

thuốc điều trị COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dược theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật 

trong mua, bán thuốc nói chung và thuốc điều trị COVID-19 nói riêng; niêm yết 

giá và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết, kê khai; hướng dẫn đầy đủ cho 

người dân về sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn; thực hiện đầy đủ các yêu cầu 

thực hành tốt thuốc trong kinh doanh dược (GSP, GDP, GPP) và các quy định 

khác trong kinh doanh dược 

4. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 1 

Phối hợp với Phòng Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động nhằm 

phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong 

kinh doanh thuốc điều trị COVID-19, các hoạt động mua, bán thuốc điều trị 

COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định 

hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, các hoạt 

động mua, bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thông tin 

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền bảo đảm kịp 

thời, chính xác, có chất lượng, định hướng để người dân tự giác tham gia phòng, 

chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn hiệu quả các luận 

điệu xuyên tạc, sai trái, chống đối công tác phòng, chống dịch. 

Căn cứ ý kiến trên các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy;    

- TT. HĐND huyện;    

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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