ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1754/UBND-THVX

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin
phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc
triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi và mũi 3
cho người từ 18 tuổi trở lên.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm:
1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tại mục
Kính gửi khẩn trương triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 665/CĐ-BYT
ngày 17/5/2022 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05
đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó tập trung thực
hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục khẩn trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ
18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 15/4/2022.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới
12 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.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19
cho những người đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19; thực hiện "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để đảm bảo
không bỏ sót đối tượng tiêm chủng; vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp
thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.
- Cập nhật kịp thời và làm sạch dữ liệu tiêm chủng theo đúng chỉ đạo, hướng
dẫn của Bộ Y tế, tổng hợp báo cáo tiến độ tiêm hằng ngày với Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
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2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, cập nhật dữ liệu tiêm chủng đảm bảo
kịp thời, đúng quy định.
3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân; tiếp tục rà soát đối tượng
tiêm chủng trên địa bàn, phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng người chưa
tiêm, tổ chức huy động người chưa tiêm và đủ điều kiện tiêm đến điểm tiêm theo
đúng thời gian.
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giáo dục và đào tạo trực
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cử cán bộ phối hợp với ngành y tế; chủ động bố
trí nhân lực, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện khác để triển khai tiêm phòng
COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh nhất.
4. Các sở, ngành, cơ quan tại mục Kính gửi theo chức năng, nhiệm vụ chủ động
phối hợp với Sở Y tế thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện số 665/CĐ-BYT
ngày 17/5/2022 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này./.
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;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, THVX (VB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương

