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 Kính gửi:  
- Các đơn trực thuộc Sở; 

- Bệnh viện Đa khoa Cuộc Sống. 

  

Thực hiện Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an 

toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch covid-19 trong dịp tết Nguyên đán 

Nhâm Dần; Công văn số 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế về việc tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán; 

Hiện nay tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân đã đạt 

ở mức cao. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trở về quê nhân dịp 

Tết Nguyên đán năm 2022. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính 

phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế 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 nhất là trong dịp về quê ăn 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần.  

2. Tổ chức triển khai “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, hiệu quả và thuận lợi cho 

những người có nguy cơ cao.  

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hướng dẫn, khuyến cáo 

người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách 

ly y tế; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn 

chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng 

dẫn xử trí theo quy định. 

4. Tham mưu cho UBND huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; kịp thời 

chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp trên địa 

bàn quản lý. 
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5. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là trong quá trình di chuyển về quê, 

sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết Nguyên đán. 

 Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực UBND tỉnh (B/c); 
- UBND các huyện, thành phố (P/h); 
- Như trên; 
- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hùng 
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