
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 
   

Số:           /UBND-THVX 

V/v đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 mũi 3 và 4 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2022 

Kính gửi:   

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội Tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 715-CV/TU ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 

3 và 4, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập 

trung khẩn trương thực hiện việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo đảm tất cả 

trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 3 và đối với người đủ 18 tuổi 

trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) phải được tiêm phòng đúng quy định, trong 

đó, chú trọng đối tượng người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có tình 

trạng suy giảm miễn dịch mức độ vừa và nặng; nhân viên y tế, lực lượng tuyến 

đầu phòng, chống dịch COVID-19, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn Tỉnh. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt hiệu quả 

cao nhất, không để tồn đọng và hết hạn sử dụng lượng vắc xin được phân bổ ở địa 

phương, ngành mình phụ trách. 

2. Sở Y tế 

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức thích hợp và chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại tất cả huyện, thành phố trong Tỉnh, thời gian 

hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh kết quả thực hiện. 

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội Tỉnh: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng 

chiến dịch tiêm chủng mũi 3 và mũi 4, trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, hội 
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viên, đoàn viên phải phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc tham 

gia tiêm chủng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Báo Đồng Tháp; 

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; 

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX (Trung). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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