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                                 Kính gửi: 

                                                  - Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể liên quan; 

                                                  - Chủ tịch UBND các xã/thị trấn.                                    

         Thực hiện Công văn số 306/UBND-VP7 ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Để tăng cường 

miễn dịch phòng bệnh COVID -19 cho những người đã được tiêm và triển khai tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID -19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) đảm bảo an toàn, hiệu 

quả, UBND huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế huyện: 

- Dự kiến phân bổ số vắc xin phòng COVID -19 cho các xã/thị trấn. 

        - Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết triển khai tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID -19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).    

        - Hướng dẫn quy trình công tác tiêm chủng cho các xã, thị trấn trước, trong 

và sau tiêm; thành lập các đội cấp cứu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định. 

        2. Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao 

        - Chủ động phối hợp Trung tâm Y tế huyện lấy tin bài tập trung tuyên truyền 

để người dân hiểu, đồng thuận và đi tiêm chủng vắc xin (mũi 4) kịp thời đầy đủ. 

        - Cung cấp các tin bài cho các xã/thị trấn phát trên hệ thống loa phát thanh. 

        3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

        Đôn đốc, giám sát các xã/thị trấn trong công tác tuyên truyền đảm bảo người 

dân nắm được lợi ích, thông tin cần biết về tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19 

liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). 

        4. Phòng Y tế huyện 

        - Trên cơ sở số lượng Vắc xin Pfizer được UBND tỉnh phân bổ, Phòng Y tế 

chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện dự kiến 

phân bổ số vắc xin phòng COVID-19 cho các xã/thị trấn theo quy mô dân số và tình 

hình thực tế địa phương. 
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        - Chủ động, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các điểm tiêm 

chủng theo quy định. 

        5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

        - Chỉ đạo các trường phối hợp với ngành Y tế để tuyên truyền về hiệu quả 

của vắc xin phòng COVID-19 để làm thay đổi nhận thức của phụ huynh học sinh, 

phấn đấu toàn bộ học sinh trong độ tuổi đều được tiêm đầy đủ các mũi vắc xin 

theo quy định. 

        6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

        - Tiếp tục rà soát đối tượng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai 

tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo 

hướng dẫn của ngành Y tế. 

        - Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu, đồng 

thuận và tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời để đạt được hiệu quả phòng bệnh 

tốt nhất. 

        - Nếu xã, thị trấn nào không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 

4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát 

đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch tại địa phương thì Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch 

UBND huyện. 

        7. Các cơ quan, ban ngành đoàn thể liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ 

của mình, phối hợp ngành Y tế, UBND các xã/thị trấn tổ chức thực hiện chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID -19. 

        UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện các nội dung trên./. 
 

  

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

- Như trên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Đức Du 
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