ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NA RÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2757 /UBND-VP

Na Rì, ngày 08 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thần tốc tổ chức tiêm chủng
vắc xin phòng Covid-19 trong
tháng 8/2022

Kính gửi:
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản hỏa tốc số 5098/UBND-VXNV ngày 04/8/2022 của
UBND tỉnh về việc thần tốc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong
tháng 8. Theo đó, hiện nay tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 cho đối tượng từ
18 tuổi trở lên, mũi 3 cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi, mũi 1 và mũi 2 cho đối tượng từ 5 11 tuổi đạt tỷ lệ rất thấp. Để đảm bảo hoàn thành tiêm chủng theo đúng chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
Tập trung rà soát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, thống kê đầy đủ, chính xác đối
tượng trên 18 tuổi chưa được tiêm chủng mũi 3 và mũi 4, đối tượng 12 - 17 tuổi
chưa tiêm mũi 3, đối tượng 5 - 11 tuổi chưa được tiêm mũi 1 và mũi 2. Tiếp tục thực
hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, huyện triển
khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối
tượng cần tiêm.
2. Trung tâm Y tế huyện:
Triển khai tiêm ngay khi được phân bổ vắc xin phòng Covid-19 tháng 8 năm
2022 và sử dụng số vắc xin được phân bổ xong trước ngày 25 tháng 8 năm 2022.
Không để xảy ra tình trạng không sử dụng hết số vắc xin được phân bổ hoặc để
quá hạn vắc xin, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đúng
quy định.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện căn cứ
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương được phân công phụ trách có trách
nhiệm đôn đốc, theo dõi thực hiện công tác tiêm chủng đảm bảo tiến độ, hiệu quả;
Xử lý/tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định.
Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như trên (t/h);
- TT HU, HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, Hồng.
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