
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH THỦY 
 

Số:         /UBND-YT 

V/v Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng  

vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, đợt 2. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Thủy, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

   

   

   

  Kính gửi: 

   - Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị; 

   - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; Trung                

   tâm Y tế huyện; 

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện văn bản số 341/SYT-NVY&QLHN  ngày 20/02/2023 về việc 

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 1, đợt 2 năm 2023 

của Sở Y tế. Để khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 phân bổ đợt 185 và 186, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị 

Tiếp tục quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyên truyền đẩy mạnh 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

2. Trung tâm Y tế huyện  

- Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, 

thị trấn đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng.  

- Duy trì các điểm tiêm cố định, điểm tiêm lưu động tại các trường học 

phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, báo cáo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

tiêm chủng trên địa bàn huyện. Hoàn  thành việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 

đã được Sở Y tế phân bổ đợt 1 và đợt 2 chậm nhất đến hết ngày 25/02/2023. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 

- Phối hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực hỗ trợ ngành y tế để tổ chức 

các điểm tiêm chủng lưu động tại trường, đảm bảo an toàn tiêm chủng.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh; thông báo lịch 

tiêm chủng đến phụ huynh học sinh thông qua hệ thống tin nhắn của các trường; 
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vận động phụ huynh đồng ý, ký cam kết xác nhận cho trẻ tham gia tiêm vắc xin 

để phòng bệnh chủ động. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

- Tiếp tục truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 kịp thời, đầy đủ.  

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tích cực phát tin, bài, thông 

điệp, nhắc nhở, đôn đốc người dân đi tiêm chủng và cho con em mình đi tiêm 

chủng theo hướng dẫn và khuyến cáo của ngành y tế. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy 

mạnh công tác tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần 

tiêm chủng. 

- Tăng cường huy động sự tham gia của tất cả các ban ngành, đoàn thể 

cùng phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức 

tiêm chủng; mở rộng các điểm tiêm lưu động đến các trường học, nhà máy, khu 

công nghiệp, khu dân cư...  

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tỷ lệ tiêm chủng cho các đối tượng trên 

địa bàn; xác định rõ các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc để đề ra giải pháp 

đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.  

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU,TTHĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

  Nguyễn Văn Đức 
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