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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Lục, ngày 07 tháng 3 năm 2022

/UBND-YT

V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
tiêm vắc xin phòng Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Y tế, Phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội;
Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Giáo dục & Đào tạo;
- Các trường THPT; Trung tâm GDNN - GDTX huyện;
- Ban Quản lý cụm công nghiệp Bình Lục;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Để tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các
nhóm đối tượng; thực hiện văn bản số 736/BYT-DP ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế
về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19; Văn bản số 628/SYT-NVYD
ngày 03/3/2022 của Sở Y tế Hà Nam về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc
xin phòng Covid-19, Ủy ban nhân dân (UBND) yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND
các xã, thị trấn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và đơn vị liên quan
phối hợp với y tế triển khai một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc
xin phòng Covid-19 tới người dân, trong đó đặc biệt chú trọng truyền thông về hoạt
động tiêm chủng cho đối tượng 12-17 tuổi và nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh
Covid-19.
2. Tiếp tục rà soát lập danh sách đối tượng, đảm bảo không bỏ sót đối tượng
trong diện tiêm chủng trên địa bàn đơn vị quản lý hoặc đã tiêm các mũi tiêm liều
cơ bản; đặc biệt lưu ý các đối tượng là học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục và
các đối tượng thường xuyên biến động như: Công nhân, người lao động làm tại các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị, tiểu thương kinh doanh tại các
chợ,... Đồng thời phối hợp với các đơn vị trong ngành Y tế tổ chức các điểm tiêm
chủng cố định hoặc điểm tiêm chủng lưu động, tiêm chủng tại nhà phù hợp với tình
hình thực tế tại địa phương, đơn vị để tiêm vét cho người dân đủ điều kiện tiêm
chủng mà chưa được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; đảm bảo bao phủ tiêm
chủng cho tất cả các nhóm đối tượng theo hướng dẫn tại Công văn số 10722/BYTDP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế.
3. Chuẩn bị các điều kiện và sẵn sàng triển khai tiêm vắc xin phòng Covid- 19
cho trẻ từ 5-11 tuổi khi có chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 tỉnh./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng, chống dịch huyện (để b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các thành viên TTCH PCD huyện;
- Như kính gửi;
- CPVP+TH;
- Lưu: VT; PYT.
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