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BÁO CÁO 

Chuẩn bị nội dung họp lệ thường kỳ UBND Thành phố tháng 01/2022 

----- 
 

Căn cứ Công văn số 408/VPUBND-TH ngày 08 tháng 02 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, về việc chuẩn bị nội dung họp lệ thường 

kỳ UBND Thành phố tháng 01 năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh báo cáo nội dung họp lệ thường kỳ 

UBND Thành phố tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau:  

I. TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM 2022  

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ đầu năm 2022 đến thời điểm hiện 

tại 523 ca. Trong đó số ca tại cộng đồng là 215, còn lại là mắc trong khu phong 

tỏa, cơ sở điều trị. 

Đơn vị đã đã tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19  đến đợt 40 và đợt 41. 

Tổng số vắc xin đã tiêm đến thời điểm hiện tại: 307.150 liều (Mũi 1: 129.997 liều, 

mũi 2: 121.423 liều; liều bổ sung là 43.240 liều, liều nhắc là 12.490 liều). 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, 

tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là 

dịch COVID-19 và biến thể mới. 

- Tiếp tục triển khai nhanh chóng trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho các nhóm đối tượng. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để có phương án sẵn sàng xử lý các 

tình huống F0 xảy ra trong trường học khi các cấp học trở lại hình thức học trực 

tiếp. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

- Tiếp tục tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, 

tập trung giám sát các trường hợp mắc bệnh lây truyền qua đường hô hấp, nhất là 

dịch COVID-19 và biến thể mới:  

+ Kịp thời lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định tác nhân, triển khai 

xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh phát triển và lây lan trong cộng đồng. Tổ 

chức tốt công tác cấp cứu, phân tuyến điều trị bệnh nhân để chuyển tuyến kịp thời 

các trường hợp F0 trở nặng. Cách ly đối với chuyên gia người nước ngoài đến làm 

việc theo chỉ đạo của Sở Y tế. 
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+ Củng cố đội đáp ứng nhanh, tổ chức tốt công tác cấp cứu, chủ động theo 
dõi phân loại bệnh nhân để chuyển tuyến điều trị kịp thời các trường hợp F0 trở 
nặng. 

+ Phối hợp huy động nguồn lực xã hội và các tổ chức chính trị xã hội trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Triển khai nhanh chóng trong việc tổ chức 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, 

chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao; rà soát 

không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ 

liều vắc xin để tập trung tiêm đủ liều cho các đối tượng trong thời gian ngắn nhất. 

Đồng thời tổ chức tiêm chủng thường quy cho trẻ em và phụ nữ có thai. 

- Trung tâm Y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để hướng dẫn các 
Trường xử lý các tình huống F0 xảy ra trong trường học khi các cấp học trở lại 
hình thức học trực tiếp theo công văn Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 
15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tập trung hồ sơ thanh toán các gói kinh phí phòng chống dịch kịp thời; 

Báo cáo và cung cấp hồ sơ phục vụ Đoàn Thanh tra, Hội đồng nhân dân Tỉnh liên 

quan nguồn kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đối với các hoạt động phòng chống 
dịch bệnh, tiêm chủng, các chế độ phụ cấp…, để phát hiện sớm, chấn chỉnh kịp 
thời việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch không phù hợp, kiên quyết 
không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Trên đây là nội dung báo cáo nội dung họp lệ thường kỳ UBND Thành phố 

tháng 01 năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

 

 

Nơi nhận:  
- VP UBND TPCL (b/c); 

- Phòng Y tế TPCL (b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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