ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Số: 3218/UBND-VP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quỳnh Nhai, ngày 16 tháng 12 năm 2021

V/v tiếp tục triển khai các giải pháp
trong phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; để
chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả không để dịch bệnh lây lan,
bùng phát trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Tiếp tục rà soát, kiện toàn lại các Tổ Covid cộng đồng tại các bản, xóm,
cụm dân cư (đặc biệt các Tổ Covid cộng đồng hoạt đồng kém hiệu quả).
2. Rà soát kiện toàn Tổ truy vết Covid-19 của xã theo nội dung chỉ đạo tại
Công văn số 1008/UBND-VP ngày 08/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về
việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.
3. Tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu công dân 18 tuổi trở lên có mặt, vắng
mặt tại địa phương; số đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, số chưa được tiêm
mũi 1, mũi 2 tại địa bàn huyện. Số công dân vắng mặt tại địa phương đã được
tiêm và chưa được tiêm theo chỉ đạo của đồng chí Lò Thanh Thủy Phó Chủ tịch
UBND huyện tại cuộc họp trực tuyến ngày 14/12/2021 với các xã.
4. UBND các xã bố trí nhân lực thực hiện cập nhật thông tin về việc tiêm
Vac xin phòng Covid-19 trên phần mềm quản lý thông tin tiêm trủng quốc gia
(nếu gặp khó khăn có thể huy động thêm viên chức tại các trường trên địa bàn
xã hỗ trợ thực hiện), các xã thực hiện trong cả các ngày thứ 7, chủ nhật cho đến
khi cập nhật thông tin của xã xong trong phầm mềm (lãnh đạo UBND huyện
trực tiếp đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của các xã).
Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- LĐ VP UBND huyện;
- Lưu: VT, VP, 02b.
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