
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH LỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /UBND-YT Bình Lục, ngày         tháng        năm 2022 
V/v tập trung thực hiện các giải pháp  

đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin  

phòng COVID-19 trên địa bàn huyện 

 

          

        Kính gửi: 

 - Các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Theo báo cáo tổng hợp của Trung tâm Y tế huyện đến ngày 10/6/2022, kết 

quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, 

mũi 4 trên địa bàn huyện còn thấp, chưa đạt được tỷ lệ, tiến độ theo các kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, ngành Y tế và các địa phương đã đặt ra, cụ 

thể: (Mũi 3: 21,2%; Mũi 4: 16,8%; trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 39,0%)  

Thực hiện các văn bản của Bộ Y tế về tăng cường tiếp nhận và triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Công điện: Số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022, số 

708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022, số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022; Thông báo số 

699/TB-BYT ngày 24/5/2022 gửi kèm theo); ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh 

ủy tại Hội nghị giao ban ngày 28/5/2022; Kết luận của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội 

nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-

19 ngày 01/6/2022; Công văn số 1441/UBND-KGVX ngày 06/6/2022 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công 

tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; để tăng cường công tác 

tiêm chủng nhằm mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả theo chỉ đạo của Trung 

ương, của Tỉnh, của huyện; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đề nghị các cơ 

quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn 

trương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm phòng COVID-19, tập 

trung một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Ngành Y tế và UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục rà soát các đối tượng cần tiêm phòng COVID-19, tổ chức tiêm 

mũi 3 (mũi nhắc lại, mũi bổ sung) cho người dân từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho 

trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành trong Quý II/2022 theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ (tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn 

phòng Chính phủ), của Bộ Y tế (tại các Công điện nêu trên), của UBND tỉnh (tại 

Kế hoạch tiêm chủng đã ban hành và văn bản số 1301/UBND-KGVX ngày 

20/5/2022). Khẩn trương rà soát, ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức tiêm 

chủng mũi 4 cho đối tượng cần tiêm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế 

tại Văn bản số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022.  

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng chỉ tiêu, tiến độ 

tiêm chủng cụ thể, rõ ràng đối với từng đối tượng, từng địa bàn để chủ động 

thực hiện. Kịp thời đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tiến độ tiêm vắc xin của các đối 

tượng, theo từng địa phương theo ngày, tuần, tháng (Tổng số đã tiêm, số cần 
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tiêm, số còn lại phải tiêm....) và đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 huyện, UBND huyện chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, khó 

khăn vượt thẩm quyền.  

- Tăng cường thời lượng, hình thức, phương tiện tuyên truyền về tác dụng 

của vắc xin phòng, chống dịch COVID-19, nhất là biến chủng mới; tác hại, di 

chứng của việc mắc COVID-19, nhất là với người có bệnh nền, người già, trẻ 

em để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện tiêm chủng các mũi tiếp theo kịp 

thời, đầy đủ, đúng hướng dẫn của ngành Y tế. 

2. Ban Quản lý các cụm công nghiệp, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo và các ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với ngành Y tế, UBND 

các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động, người 

dân, học sinh chưa được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại, liều bổ 

sung tham gia tiêm phòng đầy đủ theo quy định. 

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo 

các cơ quan tuyên truyền của huyện chủ động phối hợp với ngành Y tế, các địa 

phương đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

4. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn chỉ 

đạo UBND, các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện 

việc tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn bảo đảm an toàn, đạt mục tiêu, kế 

hoạch đề ra. 

Trưởng Phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn, Trưởng Ban Quản lý cụm công nghiệp huyện, Giám đốc các Doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tỷ lệ tiêm chủng đối với những trường 

hợp đủ điều kiện tiêm chủng tại địa bàn, lĩnh vực quản lý, hoàn thành mục tiêu 

trong Quý II/2022. Nếu các đơn vị, địa phương không rà soát đủ và tổ chức, 

thực hiện tiêm cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm, để bùng dịch tại đơn vị, 

địa phương thì hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực 

hiện; chủ động phối hợp giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân huyện những nội dung vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐPC dịch COVID-19 huyện (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Văn phòng Huyện uỷ; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, YT. 

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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