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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHỢ MỚI  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 2636/UBND-TH 

V/v tiếp tục tăng cường tiêm ngừa 

vắc xin phòng COVID-19 theo 

Công văn 1272/UBND-KGVX 

của UBND tỉnh           

 

        Chợ Mới, ngày 02  tháng 11 năm 2022 

 

                        Kính gửi:  

            - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

 Căn cứ Công văn số 1272/UBND-KGVX ngày 01/11/2022 của UBND 

tỉnh An Giang về việc tiếp tục tăng cường tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19. 

 Để đảm bảo thực hiện tiêm liều nhắc lại lần 1, nhắc lần 2 kết thúc dứt 

điểm trong tháng 11 năm 2022. UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện 

phối hợp các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện các 

nội dung sau: 

 1. Đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các 

nhóm đối tượng theo hướng dẫn Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học và sử dụng 

hiệu quả vắc xin được phân bổ, không để tình trạng hủy vắc xin. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, các 

đơn vị liên quan đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 

đến dưới 18 tuổi: rà soát, lập danh sách và tổ chức tiêm đủ các mũi theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng. Đôn đốc, hỗ trợ Trạm y tế đẩy 

nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, 

tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao và tiêm đủ 02 

mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn Bộ Y tế. Báo cáo kết quả thực 

hiện liên quan đến tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 về 

UBND huyện theo quy định.  

3. Đài Truyền thanh huyện, xã - thị trấn phối hợp Trung tâm Y tế tiếp 

tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 kịp thời, đầy đủ; chú trọng truyền thông tiêm mũi 3 cho người từ 12 

tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao 

theo hướng dẫn Bộ Y tế và tiêm đủ 02 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

4. UBND các xã, thị trấn căn cứ số lượng vắc xin được phân bổ, chỉ đạo 

Trạm y tế phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức tiêm ngừa liều nhắc lại theo 
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đúng đối tượng; phân bổ thời gian, địa điểm tiêm phù hợp đảm bảo hoàn thành 

tiến độ tiêm hết vắc xin trước ngày 29/11/2022, không để hủy vắc xin.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện tốt tinh 

thần Công văn này./. 

 

* Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT. HU, HĐND, UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử CM; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
               

                    Trần Minh Dững 
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