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Kính gửi: 

  - Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Nhằm đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin Covid 19 cho các đối tượng 

theo qui định, UBND huyện yêu cầu:  

1. Ngành Y tế: 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn y tế cơ sở triển khai tiêm chủng vắc xin cho người từ 

18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Khẩn trương phân bổ vắc xin cho các xã, thị trấn để triển khai tiêm theo 

tiến độ cung ứng vắc xin của BCĐ tỉnh. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tổng hợp danh sách các đối tượng 

và nhu cầu để làm căn cứ tổng hợp số liệu đảm bảo chính xác. 

2. Trung tâm VHTT&TT huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền để 

người dân hiểu, đồng thuận và tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời để đạt được 

hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Đồng thời, hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị 

trấn tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực. 

3. UBND các xã, thị trấn:  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người từ 

18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm 

chủng đầy đủ, kịp thời để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. 

- Tiếp tục soát, tổng hợp danh sách đối tượng từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện 

tiêm mũi 3, mũi 4; danh sách trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm phòng vắc xin 

Covid-19, trẻ đã mắc Covid-19 sau thời gian 3 tháng đã được cha mẹ, người giám 

hộ đồng ý tiêm. Đăng kí nhu cầu về Trung tâm Y tế huyện trước ngày 18/6/2022. 

Địa phương nào không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch 

thì Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 



2 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.  
 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trần Văn Vỵ 
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