
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:               /UBND-YT 
V/v tăng cường công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 

 

 Mỹ Lộc, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 

     - Phòng Y tế; 

     - Trung tâm Y tế; 

     - Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện công văn số 306/UBND-VP7 ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân 

tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tính đến 

nay, huyện Mỹ Lộc đã triển khai tiêm hơn 135.000 liều vắc xin phòng COVID-19 

cho người dân trên địa bàn huyện; các xã, thị trấn đã nỗ lực tổ chức tiêm chủng 

trong thời gian qua đảm bảo an toàn, khoa học hiệu quả; tỷ lệ tiêm chủng liều cơ 

bản cho trẻ em trên 12 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ cao. Để tăng cường 

công tác tiêm chủng (mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi) nhằm đạt mục tiêu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai tiêm 

chủng vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều 

kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Đảm bảo đủ số lượng vắc xin phòng COVID-19 để phân bổ cho các xã, thị 

trấn triển khai tiêm theo tiến độ cung ứng của Sở Y tế để đạt được mục tiêu tiêm chủng. 

2. UBND 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 công tác truyền thông, 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 

đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

Yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Như trên; 

- Phòng Văn hóa-TTTT; Trung tâm VH-TT-TT; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      Lê Quang Huy 
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