
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:           /UBND-KGVX        Phú Yên, ngày        tháng  8 năm 2022 
 

V/v thực hiện Công điện số 
755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 
của Thủ tướng Chính phủ  

                                              
   Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã thành phố; các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin theo 

đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, hoàn thành sớm 
nhất việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế và Kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp 

chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ  
theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; sử dụng 

kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí. Chỉ 
đạo chính quyền cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng người; tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng lưu động tại vùng có tỷ lệ 
tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người 
từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu đề ra. 

- Các địa phương căn cứ tiêu chí tiêm vắc xin phòng COVID-19 để đánh giá 
cấp độ dịch theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế Hướng 

dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, giáo viên, người lao động, học sinh… tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 
qui định của Bộ Y tế; xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch; căn cứ 

diễn biến tình hình dịch COVID-19 và tỉ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
của các trường để có phương án dạy và học phù hợp, đảm bảo an toàn cho giáo 

viên và học sinh. 

- Sở Y tế tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực 

hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo 
đối với các địa phương không bảo đảm tiến độ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx
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2. Về việc ứng phó với các biến thể mới 

- Sở Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và cả nước, 

tăng cường phối hợp với Viện Pastuer Nha Trang lấy mẫu các trường hợp có biểu 
hiện bất thường, giải trình tự gen để phát hiện sớm các biến thể mới nguy hiểm của 

vi rút SARS-CoV-2 đang lưu hành và lây lan trên địa bàn tỉnh để đánh giá, dự báo 
diễn biến dịch bệnh, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ chức 

thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp 

tục rà soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư 
y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp  
cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp  thời, 

hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Cơ quan, địa phương nào 
không kịp thời kiểm soát, để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng phải chịu trách 

nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 
 

3. Về công tác thông tin, truyền thông 

- Ngành Y tế chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch 
bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch.  

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên, các 
cơ quan báo chí trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy 

mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định 
của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19 để 

bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

Cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Bộ Y tế;  
- TT.Tỉnh ủy;  
- TT.HĐND tỉnh;  
- UBMTTQVN tỉnh; hội ĐT tỉnh; 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- TTCH PCD Covid-19 tỉnh; 
- Cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 
- Các Trường ĐH, CĐ trên ĐB tỉnh;  
- Báo PY, Đài PTTHPY, TTTT tỉnh;  
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH, KGVX(Ty). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Đào Mỹ 
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