
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 261/UBND-VP 
V/v đẩy nhanh tiến độ chiến dịch 
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Kính gửi:      

-   c c  quan   an  ng nh, đo n th  huy n; 

-  y  an M  Q N huy n; 

- UBND c c xã  thị trấn. 

 

 hực hi n  ông văn số 184/UBND-KG X ng y 19/02/2022 của UBND 

tỉnh Lạng S n về vi c đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân; 

 Thực hi n  ông văn số 642-  /B Đ ng y 21/02/2022 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huy n  ăn Lãng về vi c đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. 

Đ  đạt mục tiêu 100% người dân có chỉ định v  đến thời gian tiêm được 

tiêm chủng vắc xin phòng  O ID-19 theo hướng dẫn sử dụng của nh  sản xuất  

 ảo đảm ho n th nh đúng tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân theo kế hoạch 

đã đề ra  UBND huy n chỉ đạo như sau: 

1.  rung tâm   tế huy n chủ tr   phối hợp với UBND c c xã  thị trấn; c c c  

quan  đ n vị  iên quan: 

-  ập trung mọi nguồn  ực  thần tốc h n nữa trong thực hi n chiến dịch tiêm 

chủng mùa xuân.  hậm nhất đến ngày 25/02/2022 phải ho n th nh vi c tiêm cho 

100% người dân trên địa   n có chỉ định v  đến thời gian tiêm được tiêm chủng 

vắc xin phòng  O ID-19 theo  oại vắc xin đã được cấp ph t.  

-  iếp tục tăng cường công t c truyền thông  ph t huy vai trò của  ổ  O ID 

cộng đồng theo phư ng châm “Đi từng ngõ  gõ từng nh   r  từng đối tượng” vận 

động người dân tiêm vắc xin phòng  O ID-19. Đối với những người không tiêm, 

cần  ập danh s ch đ  theo dõi quản  ý  đồng thời xem xét có  i n ph p xử  ý (trừ 

những người chống chỉ định tiêm). 

- Tiếp tục r  so t thống kê   ổ sung v  đối khớp số đối tượng tiêm chủng với 

c  quan y tế   ao gồm: đối tượng từ 18 tuổi trở  ên (số có mặt tại địa   n  số đi  ao 

động tại tỉnh kh c) v  từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.  

 rung tâm   tế huy n có tr ch nhi m tham mưu cho UBND huy n  Ban  hỉ 

đạo phòng  chống dịch  O ID-19 huy n tổng hợp    o c o Sở   tế về vi c r  

so t  cập nhật v  điều chỉnh số  i u đối tượng tiêm chủng; tổng hợp v  x c định 

nhu cầu vắc xin theo chỉ đạo của Sở   tế; Tổ chức chiến dịch tiêm  ảo đảm an 

to n  khoa học  hợp  ý  hi u quả. 
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2. Giao  rung tâm   tế huy n chủ tr   phối hợp với Ban  hỉ đạo phòng  

chống dịch  O ID-19 các xã, thị trấn;  ăn phòng  ĐND v  UBND huy n tham 

mưu cho Ban  hỉ đạo phòng  chống dịch  O ID-19 huy n   o c o kết quả r  so t 

đối tượng tiêm chủng về Sở   tế chậ  nh     on  ngày 27/2/2022, chịu tr ch 

nhi m về số  i u đối tượng tiêm chủng trên địa   n quản  ý trước Ban  hỉ đạo 

phòng  chống dịch  O ID-19 huy n v  UBND huy n.  

3. Giao Phòng  ăn hóa v   hông tin;  rung tâm  ăn hóa   h  thao v  

 ruyền thông; UBND c c xã  thị trấn phối hợp với ng nh y tế tăng cường công 

t c tuyên truyền về  ợi ích của tiêm vắc xin  O ID-19 đ  người dân tham gia 

tiêm chủng đầy đủ  không chờ đợi   ựa chọn vắc xin   ảo đảm sử dụng vắc xin 

hi u quả  đúng kế hoạch đã đề ra. 

Yêu cầu c c c  quan  đ n vị nghiêm túc tri n khai thực hi n./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở   tế; 

-   .  uy n ủy; 

-   .  ĐND huy n; 

-     P   UBND huy n; 

- C, PCVP; 

- Lưu:   . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

                   

Bế Thị Vẫn 
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