
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-THVX Tuyên Quang, ngày        tháng  11  năm 2021 

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 

 

 

Kính gửi: 
 

 
 

- Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

  

 Thực hiện Văn bản số 9670/BYT-DP ngày 14/11/2021 của Bộ Y tế về đẩy 

nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19, phấn đấu đạt độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở 

lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên và đối tượng có bệnh nền) và 

tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. 

- Rà soát tình hình sử dụng vắc xin, tổng hợp và báo cáo số lượng vắc xin 

phòng COVID-19 được cấp từ nguồn của Bộ Y tế và các nguồn khác, số vắc xin 

còn tồn kho và báo cáo rõ nguyên nhân còn tồn vắc xin. Đề xuất nhu cầu vắc xin 

phòng COVID-19 từ nay đến cuối năm để bao phủ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng 

từ 18 tuổi trở lên và người từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh và nhu cầu vắc xin năm 

2022. Báo cáo nguyên nhân còn tồn vắc xin và đề xuất nhu cầu vắc xin gửi Bộ Y 

tế, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18/11/2021. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu 

cầu vắc xin phòng COVID-19 từ nay đến cuối năm để bao phủ đủ mũi cho toàn 

bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên và người từ 12-17 tuổi, đồng thời xác định nhu cầu 

vắc xin năm 2022 trên địa bàn, gửi Sở Y tế để tổng hợp, đăng ký với Bộ Y tế; nếu 

chậm đăng ký thì được hiểu là không có nhu cầu và chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 
- Thường trực Tỉnh ủy;  (báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;     
- Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh;                               
- CVP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu VT, THVX (VB).  

TL. CHỦ TỊCH                                                                                    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh 
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