
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 

 
 

 
 

Số:         /TTYT 
V/v tiếp tục tăng cường công tác 

phòng, chống dịch COVID-19  

         

 
 

 
 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 3251/SYT-NVY, ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Để tiếp tục chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, thực 

hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại. Trung tâm 

Y tế Tp Cao Lãnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trạm Y tế xã, phường 

- Tăng cường thực hiện công tác truyền thông tại đơn vị và chủ động phối 

hợp với các ban ngành đoàn thể, văn hóa thông tin tiếp tục tăng cường công tác 

truyền thông phòng, chống dịch COVID-19, không để người dân có tâm lý chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh và chủ động thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng chống dịch cá nhân như đeo khẩu trang, khử khuẩn; đẩy mạnh 

việc thông tin, tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa 

bệnh nặng, tử vong để khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng 

đầy đủ, đúng lịch. 

- Tiếp tục chủ động, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra, 

không để bất ngờ, bị động, ngay cả khi dịch bùng phát trở lại.  

- Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, hoàn 

thành sớm nhất kế hoạch đã đề ra; nhất là việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho 

từng nhóm đối tượng, tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế và không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây 

lãng phí; thực hiện rà soát kế hoạch tiêm 6 tháng cuối năm 2022 và xây dựng kế 

hoạch tiêm vắc xin năm 2023.  

- Theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện 

các biến thể mới; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các 

biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, cập 

nhật gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp báo cáo Sở Y tế. 

2. Phòng Kế hoạch – tài chính:  

Dự trù đảm bảo các chế độ, chính sách cho lực lượng phòng, chống dịch, 

nhất là cán bộ, nhân viên y tế dự phòng, y tế cơ sở.  
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3. Khoa Dược – Trang thiết bị - vật tư y tế: 

Chủ động trong chuẩn bị cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực 

cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục vụ khám, chữa bệnh cho 

người dân. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng 

nội dung của công văn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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