
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số:         /UBND - PYT 
 

V/v tiếp tục tăng cường triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 

 Ý Yên,  ngày 03 tháng 11 năm 2022 

 
 

         

                         Kính gửi: 

                                          - Thủ trưởng các cơ quan liên quan; 

                                          - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  
 

        Thực hiện Công văn số 656/UBND-VP7 ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Để đẩy mạnh 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai một số nội 

dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành tiếp tục rà soát, 

lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19, đồng 

thời đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo 

an toàn, khoa học và sử dụng hiệu quả vắc xin được phân bổ.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên Đài phát thanh của các xã, thị trấn 

để người dân hiểu về tác dụng của vắc xin phòng COVID-19. Thực hiện “ Đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát, vận động những người cần tiêm mũi 

4, đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tham gia tiêm chủng, bảo đảm không bỏ 

xót người cần tiêm chủng và tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin -Thể thao 

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông bằng nhiều hình thức, vận động 

người dân tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ; đặc biệt chú 

trọng truyền thông tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho 

người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

và tiêm đủ 02 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- Thống kê đối tượng tiêm của các xã, thị trấn và dự trù vắc xin để đảm bảo 

đủ số lượng cho người dân đăng ký tiêm./. 
 

Nơi nhận: 
- TTHU, TT HĐND huyện (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Du 
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