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Kính gửi: 

- Đoàn công tác BTV Huyện ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; 

- Các phòng: Y tế; Văn hóa – Thông tin; 

- Các trung tâm: Y tế, Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện thời gian qua cơ bản 

được kiểm soát; tuy nhiên, một số bộ phận người dân đã mang tâm lý chủ quan, 

lơ là đặc biệt là trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh. Để đảm bảo hoàn 

thành công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-10 theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2817/UBND-VX1 ngày 01/06/2022, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên đủ 

điều kiện tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Y tế; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu 

quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý II/2022 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.  

- Tiếp tục rà soát nhu cầu và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều 

nhắc lại lần 2 (mũi 4) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Văn bản số 

842/UBND-YT ngày 18/5/2022 cho các đối tượng: người từ 50 tuổi trở lên; người 

từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy 

cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch các cấp; Tổ COVID cộng đồng…); đặc biệt chủ động rà soát 

các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để tiêm sớm cho 

đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao; 

- Vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được 

hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Địa phương nào có ý kiến trả vắc xin, không nhận 

vắc xin đã được phân bổ hoặc để tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân thấp thì 
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người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải hoàn toàn chịu trách 

nhiệm. 

2. Trung tâm Y tế huyện  

- Lập kế hoạch tiêm, kiểm tra, hướng dẫn cụ thể các đơn vị, địa phương được 

bố trí điểm tiêm, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo, thông báo mời tiêm đến từng 

đối tượng được tiêm phòng theo quy định. 

- Chỉ đạo các điểm tiêm thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng trên nền 

tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 cho toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được 

xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 100% đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 được cập nhật trên hồ 

sơ sức khỏe điện tử.  

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm phòng 

Vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Kế hoạch các đợt tiêm phòng Vắc 

xin của Ủy ban nhân dân huyện để người dân thuộc diện phải tiêm phòng biết và 

tham gia đầy đủ. 

4. Phòng Y tế 

Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện 

theo quy định; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc vượt 

thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xử lý. 

5. Đề nghị các Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy, UBMTTQ và 

các đoàn thể 

Chỉ đạo các đơn vị phụ trách; tuyên truyền tại cơ sở, cán bộ, đoàn viên, hội 

viên và toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng công tác tiêm phòng COVID-19 

đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TTr Huyện ủy; TTr 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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