UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1484/UBND-TTYT

Quỳnh Nhai, ngày 15 tháng 7 năm 2022

V/v tăng cường tiêm vắc xin
phòng Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Uỷ ban nhân dân 11 xã.
Thực hiện Công văn số 2622/UBND-KGVX ngày 14/7/2022 của UBND
tỉnh Sơn La về việc thực hiện Công văn số 3631/BYT-DP của Bộ Y tế;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tăng cường
miễn dịch cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, quân
nhân, chiến sĩ (sau đây gọi tắt là cán bộ, công nhân viên) và đẩy nhanh tiến độ
tiêm chủng vắc xin cho các nhóm đối tượng cần tiêm chủng. Chủ tịch UBND
huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi
3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ
Y tế. Hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8
năm 2022.
2. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã theo chức năng, nhiệm vụ của đơn
vị: Tăng cường truyền thông, vận động, và tổ chức phát động chiến dịch tiêm
vắc xin phòng COVID-19 đối với cán bộ, công nhân viên chức thuộc các cơ
quan, đơn vị để tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của Bộ Y
tế tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 (Có công văn gửi kèm).
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND huyện (B/c);
- Các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, TTYT(Chuấn), 25b.
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