
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

 

Số:          /UBND-YT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Bình Lục, ngày      tháng     năm 2022 
V/v rà soát, đẩy mạnh tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn huyện 

 

                         

Kính gửi: 
 

 

- Phòng Y tế huyện; Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; 

- Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1301/UBND-KGVX ngày 20/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc rà soát, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ngành Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn: 

- Chỉ đạo thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi và mũi tăng cường, mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên bảo 

đảm an toàn, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành trong Quý II/2022 theo đúng chỉ đạo 

tại Công điện số 665/CĐ-BYT và các văn bản có liên quan; tích cực phối hợp với 

các cơ quan truyền thông, tuyên truyền, tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể tăng 

cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin trong phòng, chống dịch COVID-

19. 

- Ngành Y tế hướng dẫn, đôn đốc Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện, 

các địa phương và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp số liệu cần tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4), tham mưu Chủ tịch UBND huyện 

quyết định đối tượng và đề suất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 theo đúng yêu cầu, 

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

2. Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện chủ 

động hướng dẫn các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đăng ký nhu cầu tiêm 

phòng COVID-19, đặc biệt là mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4); tổng hợp số liệu gửi 

ngành Y tế bảo đảm kịp thời, đúng hướng dẫn. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP+TH; 

- Lưu: VT; PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Đăng Định 
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