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Kính gửi: 

 

 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp 

huyện; 

- Các ban, phòng, ngành cấp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các trường THPT, THCS, TH, MN trên địa bàn; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện. 

 

 

        Thời gian qua cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả trong công tác 

tiêm vắc xin. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại một số cơ sở thiếu quyết liệt, một 

bộ phận nhân dân chủ quan nên công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại một số 

đơn vị còn hạn chế (đến ngày 05/11/2022 tỷ lệ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên 

mũi 3 đạt 73,92%, mũi 4 đạt 26.28%; tỷ lệ tiêm cho người từ 12-18 tuổi mũi 2 đạt 

100%, mũi 3 đạt 42,1%; tỷ lệ tiêm phòng cho trẻ em từ 5-12 tuổi mũi 1 đạt 90,1%, 

mũi 2 đạt 56,84%). Để nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin COVID-19, Uỷ ban nhân 

dân huyện đề nghị: 

1. Ban Thường vụ Huyện ủy, các Đoàn công tác của Ban Thường vụ 

Huyện ủy 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp 

chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng COVID-19; chỉ đạo, phát động 

toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn 

huyện tiên phong, gương mẫu trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cơ quan, đơn vị, lực lượng 

vũ trang, trường học trên địa bàn huyện; UBND xã, thị trấn 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về 

tiêm phòng vắc xin COVID-19; rà soát, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc đơn vị mình tiên phong, gương mẫu trong tiêm vắc xin 

phòng COVID-19.  

Đối với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các hội cấp huyện, 

UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến mỗi cán bộ, 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức: hội nghị, hội họp, diễn 
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đàn, mạng xã hội… nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19.  

 3. Trung tâm Y tế:  

 Xây dựng kế hoạch cụ thể; tăng cường phối hợp với các xã, thị trấn, ngành 

Giáo dục - Đào tạo, các trường học, đơn vị  trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác 

tiêm vắc xin phòng COVID-19; chỉ đạo trạm y tế tham mưu quyết liệt, hiệu quả 

đối với Ban Chỉ đạo xã, thị trấn; bảo quản tốt vắc xin, triển khai tiêm an toàn, hiệu 

quả đúng kế hoạch tỉnh giao. 

 4. Phòng Giáo dục – Đào tạo 

 Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, tiểu học rà soát, thống kê tất cả học sinh 

đủ điều kiện tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đăng ký nhu cầu vắc xin về 

Trung tâm Y tế huyện trước ngày 09/11/2022. 

 5. Phòng Văn  hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông  

 Tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng 

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.  

  6. Phòng Y tế 

 Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

tại các đơn vị; kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xử lý 

những khó khăn, vướng mắc trong  quá trình thực hiện. 

 Nắm tỷ lệ tiêm phòng ở khối cơ quan, đơn vị cấp huyện, báo cáo Ban Chỉ 

đạo huyện để có hướng xử lý phù hợp. 

  7. Các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục, nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên huyện 

 Rà soát, thống kê tất cả học sinh đủ điều kiện tiêm chủng theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. Đăng ký danh sách nhu cầu vắc xin về Trung tâm Y tế huyện trước 

ngày 9/11/2022. 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hà 
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