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Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 và Công văn số 

3173/UBND-KGVX ngày 27/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc 
tăng cường công tác tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh Covid-19 (đính kèm), Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan 

triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển 

khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ 
sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. 

Phát động chiến dịch tiêm chủng: Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 
tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8/2022; hoàn thành sớm 

nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm 
mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chú 
trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, 

giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch 
vụ thiết yếu, người làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, giao chỉ tiêu và tiến 

độ thực hiện đến tận cấp xã. 

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả 

của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân 
chăm sóc sức khỏe sau nhiễm bệnh Covid-19; tập trung truyền thông về tiêm 

chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những 
người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; 

xây dựng nội dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; tổ 
chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công 

khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) 
và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền 
thông, nâng cao ý thức người dân nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình 
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mình, cho cộng đồng nâng cao cảnh giác và tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh 
Covid-19 đầy đủ. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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