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     Kính gửi:   

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 
- Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp  

dạy nghề huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 5346/UBND-KGVX ngày 22/11/2022 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-

19, để quyết liệt đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid - 19 cho các 
đối tượng đủ điều kiện theo quy định, đảm bảo hoàn thành việc tiêm các mũi cơ 

bản và mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn huyện, tránh để lãng 
phí vắc xin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:  

1. 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 Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông, Giám đốc Trung 
tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề huyện, các cơ quan, 
đơn vị có liên quan tích cực, khẩn trương triển khai tiêm hết số lượng vắc xin đã 

được phân bổ cho huyện đợt 58, không để lãng phí vắc xin, ưu tiên triển khai 
tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế, thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2022; đồng thời, chịu trách 
nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ tiêm vắc xin phòng 

Covid - 19 trên địa bàn quản lý. 

2. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các Trường Trung 

học phổ thông, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp 
dạy nghề huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương rà soát và phối hợp 
với cơ sở y tế để triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi; đẩy mạnh tuyên 

truyền về tiêm vắc xin phòng Covid - 19 trong trường học. 

3. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện chủ trì, 
phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thường xuyên truyền tải thông tin về lợi ích 

của tiêm chủng vắc xin, nhất là đối với trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi để phụ 
huynh học sinh và mọi người dân hiểu, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng, 

chống dịch Covid -19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên 
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chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện tiêm mũi nhắc lại (lần 1 và 
lần 2) vắc xin phòng Covid - 19 khi đủ điều kiện tiêm. 

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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