ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1217 /UBND-KGVX

Bình Phước, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
vắc xin phòng Covid-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1762/SYT-NV ngày 25/5/2022 về
việc báo cáo kết quả tổ chức họp trực tuyến tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
ngày 25/5/2022 do Sở Y tế tổ chức,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận
động người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 để tăng tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho
người từ 18 tuổi trở lên và tỷ lệ bao phủ cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn
tỉnh; phải sử dụng hết số lượng vắc xin đã được Sở Y tế phân bổ, không để vắc xin
hết hạn gây lãng phí, nhất là số lượng vắc xin có hạn trong tháng 5/2022.
2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tích cực phối hợp với ngành Y tế tăng
cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ để bảo vệ sức
khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu tiêm
liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) theo Công văn số 262/KSBT ngày 17/5/2022 của Trung
tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng. Báo
cáo gửi về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh) trước 15 giờ ngày
28/5/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, P.KGVX, T-7625/5.
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