
 

    

Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 457/UBND-VP7 ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc tập trung đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các 

nhóm đối tượng đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tập 

trung triển khai một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn: 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

tại Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 397/UBND-

VP7 ngày 20/7/2022 về đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, công 

văn số 3160/UBND-YT ngày 28/7/2022 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng 

cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 để đạt được kế hoạch bao phủ vắc xin trên địa bàn huyện.  

2. Ngành Y tế: 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin và thể 

thao huyện tuyên truyền về vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của việc tiêm đủ các 

mũi vắc xin trong phòng, chống dịch COVID-19 để người dân, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương biết và thực hiện. 

- Đảm bảo đủ nhu cầu vắc xin để tiêm cho các nhóm đối tượng theo đề xuất 

của các xã, thị trấn; hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện về thành lập điểm tiêm lưu 

động theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. 

- Tiếp tục thường xuyên cập nhật tình hình, tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn huyện; kịp thời báo cáo và tham mưu UBND giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc trong công tác tiêm chủng. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

-  Chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh, người giám 

hộ và giáo viên về lợi ích, sự an  toàn, cần thiết của việc tiêm chủng; vận động giáo 
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viên, phụ huynh, người giám hộ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm cho bản thân và trẻ 

đúng thời hạn. 

- Rà  soát cụ thể số học sinh, giáo viên, người lao động tại đơn vị đủ điều kiện 

tiêm và phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để đề xuất vắc xin, khẩn trương triển khai 

tiêm đảm bảo trường học an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trước khi bước 

vào năm học mới. 

5. Phòng Văn hóa - thông tin, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao phối 

hợp với ngành Y tế chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh công  tác thông tin, truyền thông 

các cấp về thông tin vắc xin, lợi ích, an toàn của vắc xin và vận động công chức, 

viên chức, cán bộ, người lao động tại đơn vị và người dân tham gia tiêm đầy đủ các 

mũi, đúng thời hạn.  

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo các nhà trường, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Trạm Y 

tế rà soát toàn bộ số đối tượng tiêm thuộc các nhóm tuổi trên địa bàn, trong đó xác 

định rõ các đối tượng đã tiêm, đủ điều kiện chưa tiêm và không đủ điều kiện tiêm để 

đề xuất nhu cầu vắc xin theo tháng, lập kế hoạch tiêm để đảm bảo hoàn thành tiến 

độ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện. Hoàn thành 

việc tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến 17 tuổi, tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi xong trước ngày 31/8/2022. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức (áp phích, 

phát tin bài trên hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn ...) về thông tin vắc xin, lợi 

ích, an toàn của vắc xin tạo sự đồng thuận của người dân; đẩy mạnh vận động người 

dân tham gia tiêm đầy đủ các mũi, đúng thời hạn. Công khai rộng rãi kế hoạch tiêm, 

địa điểm tiêm cụ thể để người dân biết đăng ký và tham gia tiêm. Các cơ sở tiêm 

chủng cập nhật dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện lên Hệ thống tiêm chủng; đối với 

các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính 

xác, hoàn thành ngay trong ngày. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy- HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu VT, YT. 

TM. UBND HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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