
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:             /UBND-VXNV 
V/v tăng cường công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Bắc Kạn, ngày         tháng 01 năm 2022 

Kính gửi:  

 

 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác tiêm chủng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ 

đạo, lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn; rà soát, thống kê 

đối tượng chưa được tiêm chủng, tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với các 

trường hợp trì hoãn tiêm chủng mở rộng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả đối 

tượng thuộc phạm vi tiêm chủng mở rộng, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tiêm 

chủng đầy đủ, đúng mũi, đủ liều theo quy định. 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước, trong 

và sau khi thực hiện tiêm chủng theo các quy định hiện hành. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức tiêm chủng, đôn đốc nhắc nhở, 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện tiêm chủng an toàn, tiêm đúng đối tượng trên địa bàn. 

2. Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường tổ chức truyền thông trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh, các sự cố bất lợi 

sau tiêm, khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng bệnh. 

Với nội dung trên, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- TT. HĐND tỉnh (b/c) 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- PCVP (Ô. Nguyên); 

- Lưu: VT, VXNV (V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng 
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