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Kính gửi: 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ngày 19/01/2023, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 77/SYT– 

NV về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, đảm bảo y tế  dịp Tết Nguyên 

đán và mùa lễ hội 2023, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Kế hoạch số 

11/KH-UBND ngày 17/01/2023 về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh 

và của huyện về đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023; 

thực hiện các nội dung kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 tại phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại 

Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 12/01/2023 của Văn phòng Chính phủ; Công văn 

số 41/UBND-VP ngày 16/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023 và Công văn số 45/UBND-VP ngày 

16/01/2023 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023. 

2. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh thế giới, trong nước, tại đơn vị, trên 

địa bàn, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của dịch COVID-19, thường 

xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; tham mưu tổ chức thực 

hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch thuộc quyền 

quản lý nhằm đảm bảo chủ động, sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến có 

thể xảy ra của dịch bệnh; thường xuyên cập nhật, đánh giá tình hình để điều chỉnh 

các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả. 

3. Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là với dịch bệnh 

COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa đông xuân, tăng 



cường phòng, chống dịch bệnh lưu hành, bệnh mới nổi khác như sốt xuất huyết, 

tay chân miệng, cúm, đậu mùa khỉ…, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ 

hội năm 2023; chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý ổ dịch kịp thời, không để 

lây lan, bùng phát trong cộng đồng và hạn chế xảy ra các trường hợp chuyển bệnh 

nặng, tử vong, đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

4. Tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, thường 

xuyên rà soát để đảm bảo các nhóm nguy cơ, nhất là người cao tuổi, người có bệnh 

lý nền, người suy giảm miễn dịch,.. được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; đẩy mạnh 

tiêm chủng vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Tham mưu cho Ban chỉ 

đạo và cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu gắn liền với trách nhiệm trong 

công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác tiêm chủng; nếu để xảy ra hậu quả 

dịch bệnh thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước. 

5. Tiếp tục đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân; đảm bảo đủ 

thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng 

cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh. Tăng 

cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại 

cồng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân tự bảo vệ sức khỏe trong tình 

hình mới. 

6. Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại địa phương có người thân từ 

nước ngoài về ăn Tết, đi du lịch để phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 

để xử lý kịp thời, đặc biệt đối với các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang 

bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của SARS-CoV2; 

đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm sớm phát 

hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường. 

7. Quán triệt thực hiện mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động lễ hội theo đúng 

quy định của Đảng và Nhà nước, các quy định về phòng chống dịch; các đơn vị 

phải đảm bảo thường trực 24/24 giờ và có phương án sẵn sàng huy động trong 

trường hợp cần thiết; thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo Tết theo quy định. 

8. Giao Trung tâm Y tế huyện (Cơ quan thường trực phòng chống dịch) 

làm đầu mối tổng hợp, hướng dẫn đôn đốc, tham mưu công tác phòng, chống 

dịch, tiêm vắc xin phòng COVID-19; chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị có liên quan lấy/gửi mẫu giám sát, nghiên cứu 



phát hiện biến thể/biến chủng mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh, triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực 

hiện./. 

(Gửi kèm Thông báo số 07/TB-VPCP ngày 12/01/2023 của Văn phòng 

Chính phủ, Công văn số 1741-CV/TU ngày 12/01/2023 của Tỉnh ủy; Công văn số 

41/UBND-VP ngày 16/01/2023 của UBND huyện về việc tăng cường công tác 

phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và  mùa lễ hội 2023). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Phương Thủy 
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