
Thực hiện Văn bản số 9180/UBND-VX1 ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện Công điện số 1599/CĐ- BYT của Bộ Y tế  (được sao gửi kèm). 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:  

 1. Trung tâm Y tế khẩn trương tiếp nhận vắc xin ngay sau khi được phân 

bổ, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, sử dụng tối đa số vắc xin được cấp, 

không để lãng phí vắc xin và đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng trên địa bàn huyện. 

2. UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, coi công tác tiêm chủng vắc xin 

Covid-19 trong thời gian tới là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, rà soát các 

đối tượng tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở 

lên). 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách trẻ từ 12-17 tuổi, phối hợp với 

Trung tâm Y tế để triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo tiến độ cung ứng 

vắc xin và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

  Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VP 
V/v thực hiện Công điện số 1599/CĐ-BYT 

ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

    

 

 

 

Đào Hải Nam 
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