
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số: 1313/UBND-TH Chợ Mới, ngày 31 tháng 5 năm 2022 
V/v tăng cường công tác tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 
 

  

  

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các Ban ngành, Đoàn thể huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

  

Căn cứ Công văn số 1667/SYT-NVY ngày 31 tháng 5 năm 2022 

của Sở Y tế tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới chỉ đạo:  

1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn phối hợp với ngành y tế tập trung đẩy mạnh việc tiêm mũi 

nhắc lại để tăng cường miễn dịch cho người dân từ 18 tuổi trở lên đủ 

điều kiện tiêm và triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. 

2. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn khẩn trương rà soát đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng mũi 

nhắc lại lần 2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Công văn số 531/UBND-

KGVX ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc 

thống nhất đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại để tăng 

cường lần 2 trên địa bàn tỉnh An Giang. Gửi đề xuất đối tượng tiêm liều 

nhắc lại lần 2 về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp báo cáo Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 02/6/2022. 

Giao Trung tâm Y tế huyện đôn đốc các đơn vị báo cáo đối tượng 

tiêm liều nhắc lại lần 2 để tổng hợp báo cáo về tỉnh đúng thời gian quy 

định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các 

Ban ngành, Đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn 

trương tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH(V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Lộc 
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