ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA H’DRAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 977 /UBND-TH

Ia H’Drai, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc đẩy nhanh tiến độ
tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 trên địa bàn
huyện Ia H’Drai

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Công an huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Văn hóa - TT- DL và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các xã.
Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Y tế huyện tại Công văn số 724/CVYTIHDR ngày 13/6/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu kế hoạch; Ủy ban nhân dân huyện có ý
kiến như sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc phối hợp với ngành Y tế
trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu
kế hoạch đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng và
vận động người dân tham gia tiêm chủng đẩy đủ để tăng độ bao phủ của vắc xin
trên địa bàn huyện đảm bảo tiêm mũi nhắc lại (lần 1) cho đối tượng từ 18 tuổi trở
lên đạt trên 90% (hiện tại đạt 60%).
2. Ủy ban nhân dân các xã chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội
cùng cấp triển khai phân công cán bộ xuống từng thôn, đến từng hộ dân tuyên
truyền, vận động và thông báo cho đối tượng tham gia tiêm chủng đầy đủ để tăng
miễn dịch cộng đồng; đồng thời rà soát, lập danh sách các trường hợp đối tượng
không đồng ý tiêm chủng và đối tượng tiêm đi làm ăn xa không có mặt tại địa
phương gửi về Trung tâm Y tế huyện theo dõi.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính
trị - xã hội huyện chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã và các tổ chức
chính trị - xã hội các xã tăng cường phối hợp với đơn vị, địa phương và ngành Y tế
trong công tác truyền thông về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm
chủng vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại, để người dân hiểu,
tham gia tiêm chủng đầy đủ. Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắcxin phòng Covid-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối
với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm
chủng khi đến lượt; vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”
để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân tích cực tiêm vắc xin phòng Covid-19;
đồng thời cử lực lượng tham gia phối hợp trong các đợt tiêm vắc xin trên địa bàn.
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc phối hợp, triển khai,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT-TH.
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