
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 triển khai thực hiện Kết luận 

của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên Thứ 

trưởng Bộ Y tế về việc kiểm tra tiến 

độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 

Tân Uyên, ngày       tháng 6  năm 2022 

   

Kính gửi:  

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

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1979/UBND-VX ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên 

Thứ trưởng Bộ Y tế về việc kiểm tra tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

 Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, cụ thể các nội dung 

theo chỉ đạo tại mục 2.4. Thông báo số 764/TB-BYT ngày 9/6/2022 của Bộ Y tế 

thuộc trách nhiệm, quyền hạn được giao; tham mưu UBND huyện những nội 

dung vượt thẩm quyền, phấn đấu đạt bằng được tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-

19 trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND 

tỉnh về tăng cường công tác tiêm chủng. Chỉ đạo rà soát, thống kê cụ thể các đối 

tượng cần tiêm mũi 3, mũi 4, đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi (đối tượng phải 

tiêm/đã tiêm/chưa tiêm, đối tượng đã mắc Covid-19) để có kế hoạch triển khai 

tiêm chủng kịp thời; xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng để triển khai tiêm 

chủng vắc xin trên địa bàn huyện theo phân bổ của Sở Y tế, trong đó giao chỉ 

tiêu tiêm chủng cho từng địa bàn cụ thể để đạt chỉ tiêu đề ra.  

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban 

ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện quyết liệt phấn đấu đạt bằng được tỷ 

lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng trên địa bàn trong quý 

II/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP 

ngày 15/4/2022 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác tiêm chủng. Chỉ đạo 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. Trường hợp người dân không đồng ý tiêm phải 

ký cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.  
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3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác phối 

hợp với ngành y tế và các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và 

tổ chức tiêm chủng; thống nhất truyền thông về tiêm vắc xin là tiêm vắc xin 

phòng, chống dịch; trong đó lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các đơn vị phải làm 

gương, đi đầu trong thực hiện tiêm chủng.  

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

các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (phụ trách); 

- Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Chỉ huy PCDB Covid-19 huyện; 

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

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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