
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   148/UBND-VP 

V/v tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân tại các tỉnh về quê 

 nhân dịp Tết Nguyên đán 

Chi Lăng, ngày   23  tháng 01 năm 2022 

  

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

 Hiện nay trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cho người 

từ 18 tuổi trở được tiêm mũi 1 đạt 97,24%, tiêm đủ 2 mũi đạt 93,63%, tiêm mũi 

3 đạt 8,4% và đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 cho các trường hợp đủ thời gian 

tiêm. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 15 đến 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 

97,3%, tiêm đủ 2 mũi đạt 96,7%.Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 12 đến 14 

tuổi được tiêm mũi 1 đạt 96%, tiêm đủ 2 mũi đạt 94,3%. 

 Thực hiện Công văn số 375/BYT-MT ngày 22/01/2022 của Bộ Y tế về 

việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết 

Nguyên đán; để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân 

dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch; UBND 

huyện Chi Lăng chỉ đạo như sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn tiếp tục hướng dẫn người dân về quê nhân dịp 

Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Trường hợp 

nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp 

xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho lực lượng y tế địa phương để được 

hướng dẫn, xét nghiệm SARS-COV-2 và xử lý theo quy định. 

 2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại địa phương theo quy định. 

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- BCĐ huyện;  
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT, VP.( PTT) 

CHỦ TỊCH 
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