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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban 

chỉ đạo tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19  

 

 

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc 

họp với Ban Giám đốc Sở Y tế, các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo của 

tỉnh: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các 

khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành 

phố về triển khai công tác phòng, chống dịch COVID. Trên cơ sở báo cáo của 

Sở Y tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh 

kết luận: 

Thời gian qua, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương đã nỗ lực triển  

khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, dịch bệnh dự báo còn diễn biến 

phức tạp, có nguy cơ bùng phát trở lại, để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo 

thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trần Lê Đoài 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo của tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế tập trung hướng dẫn, đôn đốc và hỗ trợ các địa phương đẩy 

nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người 

từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong 

tháng 8 năm 2022, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

2. UBND các huyện, thành phố Nam Định 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, 

và tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời đạt được hiệu quả phòng, chống dịch 

bệnh tốt nhất. 

- Chỉ đạo rà soát và thống kê cụ thể đối tượng cần tiêm mũi 3, mũi 4, đối 

tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi  đối tượng phải tiêm/đã tiêm/chưa tiêm, đối 

tượng đã mắc COVID-19) theo phương châm  Đi từng ng , g  từng nhà, rà từng 

người” đảm bảo không b  sót đối tượng cần tiêm chủng.  

- Căn cứ số liệu rà soát, số vắc xin được phân bổ xây dựng kế hoạch cụ 

thể triển khai tiêm cho toàn bộ đối tượng đủ điều kiện trên địa bàn. Đảm bảo sử 

dụng kịp thời, tránh để xảy ra tình trạng vắc xin quá hạn. 
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Các Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ Quốc gia về COVID-19; 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đ/c PBTTT Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;  

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Thành ủy, các Huyện Ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
  

Chu Thị Hồng Loan 
 

 

(Để báo 

cáo) 
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