
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:           /UBND-YT 

V/v tăng cường công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 

 

Tân Uyên, ngày      tháng 6 năm 2022 

    

                 Kính gửi:   

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện các Công văn số: 1770/UBND-VX ngày 27/5/2022 về việc tăng 

cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; số 1766/UBND-VX ngày 

27/5/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện Thông báo số 

699/TB-BYT ngày 25/5/2022 của Bộ Y tế về Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân 

Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc 

kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

 1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền địa phương với công tác tiêm chủng; ký cam kết với Trung 

tâm Y tế huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm 

chủng huyện) triển khai tiêm chủng và chịu trách nhiệm về kết quả tiêm chủng 

của địa phương. 

 - Quán triệt quan điểm “Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất” và 

thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót 

đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. 

 - Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tiêm chủng cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, 

ở từng địa bàn các xã, thị trấn, bản, tổ dân phố và có chế tài xử lý nếu không đạt 

được chỉ tiêu đề ra. Địa phương nào có ý kiến trả lại vắc xin hoặc không nhận vắc 

xin hoặc để tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân thấp dẫn đến dịch xảy ra trên địa 

bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của địa phương đó và cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng của huyện phải hoàn toàn chịu 

trách nhiệm. 

 2. Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; UBND các xã, 

thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, quyết liệt trong 

công tác triển khai tiêm chủng để hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 và Công văn số 
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1331/UBND-VX ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh, cụ thể: “Hoàn thành tiêm vắc 

xin mũi 3 cho người cần tiêm trong quý II/2022” và “Hoàn thành việc tiêm mũi 2 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022 cho các đối tượng cần tiêm để các 

cháu đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới an toàn 

vào tháng 9 năm 2022”. 

 - Tổ chức tiêm chủng khoa học, an toàn, hiệu quả theo các hướng dẫn đã ban 

hành của Bộ Y tế; huy động sự tham gia của tất cả các ban, ngành, đoàn thể phối 

hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng; 

tổ chức nhiều điểm tiêm lưu động tại các trường học, cụm dân cư... nhằm tăng 

cường tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi. 

 - Xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mũi 4 cho đối tượng cần tiêm 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022. Đối 

với các nơi tiêm chủng chậm cần điều ngay lực lượng hỗ trợ để tiêm nhanh nhất 

có thể. 

 3. Trung tâm Y tế huyện chủ trì giao chỉ tiêu, phân bổ vắc xin tiêm chủng 

cho các xã, thị trấn. Nếu đơn vị nào không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm 

mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và 

không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, để xảy ra dịch thì đơn vị đó phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

 4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân hiểu, đồng 

thuận và đi tiêm chủng các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ. 

 Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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