
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VXNV 

V/v kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 

đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh. 

                Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2021 

  
         Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động-Thương binh và Xã hội, 

Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Ninh Thuận;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1715-

CV/TU ngày 10/11/2021 về kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 

đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh; để việc thực hiện Kế hoạch số 6018/KH-UBND về 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi năm 2021-2022 trên địa 

bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm: Để đảm bảo thống nhất và có 

cơ sở trong theo dõi, kiểm soát đối tượng tiêm chủng vắc xin của các địa phương, 

giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát, tổng hợp danh sách đối 

tượng tiêm chủng trên địa bàn gửi báo cáo về Sở Y tế tổng hợp chung toàn tỉnh.  

2. Về hình thức triển khai và tổ chức tiêm chủng: Giao Sở Y tế chủ trì, 

hướng dẫn thống nhất phương án để các địa phương thuận tiện theo dõi, thống kê, 

phối hợp đôn đốc tiêm chủng; lưu ý quá trình tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo an 

toàn phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh, nhất là thực hiện quy định 5K.  

3. Về công tác tuyên truyền: Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, 

vận động trẻ em đi tiêm chủng; nhất là phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa 

phương để trẻ em còn đi học đều tham gia tiêm chủng./. 
 

 

Nơi nhận:          KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT. Tỉnh ủy (b/c);                                                              

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TTKSBT; 
- VPUB: LĐ;         

- Lưu: VT, VXNV.  NNN 
                                                                           

                                                                         Nguyễn Long Biên 



2 

 

                                                                                             

 

 

 

  

 


	loai_2_name

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-11T21:33:56+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Long Biên<longbien@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-11-12T08:48:32+0700


		2021-11-12T08:48:47+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2021-11-12T08:49:15+0700




