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

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số: 654 /UBND-TH Chợ Mới, ngày 18 tháng 03 năm 2022 
V/v tăng cường quyết liệt tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 
 

  

  

Kính gửi:  

 - Trung tâm Y tế; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

 Theo ghi nhận kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn huyện; đến hết ngày 17/3/2022, các xã, 

thị trấn đã cơ bản đã hoàn thành tiêm chủng 02 liều vắc xin cho người từ 

12 tuổi trở lên và đang triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho 

người từ 18 tuổi trở lên đến nay được 102.927 liều, đạt 45,28%.  

 Nhằm tiếp tục thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai các nội dung sau:  

 1. Khẩn trương tiêm vắc xin bảo đảm tiến độ nhanh nhất khi được 

tỉnh phân bổ; tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng người (bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y 

tế) để tránh bỏ sót; tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vét vắc xin 

ngay tại nhà cho những người không thể đến nơi tiêm tập trung.  

 2. Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 

cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý I/2022 phải bao phủ 

mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống 

chỉ định tiêm. 

 3. Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả theo các 

hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 

số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành chương trình 

phòng, chống dịch COVID-19.  

 4. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc cấp phát và sử dụng 

thuốc kháng virus, đảm bảo đúng đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

và Sở Y tế. 

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

đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn 

trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Đài Truyền thanh (phát thanh); 

- 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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