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

     TỈNH NINH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:         /UBND-VXNV  Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 
V/v tăng cường công tác tiêm 

chủng và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19. 

  

 

 
         Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 
 Tiếp nhận Công văn số 3333/BYT-DP ngày 25/6/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (gửi 

kèm văn bản), 

 

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

 

1. Giao Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, theo nhiệm vụ được 

giao tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản nêu trên.   

2. Sở Y tế khẩn trương rà soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng mũi 

3, mũi 4 theo từng nhóm đối tượng (người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến 

dưới 18 tuổi), báo cáo kết quả tiêm chủng, số lượng vắc xin có hạn sử dụng 

tháng 6/2022 được phân bổ, đã sử dụng, dự kiến sử dụng và dự kiến còn tồn đến 

hết ngày 30/6/2022 theo biểu mẫu đình kèm Công văn nêu trên của Bộ Y tế; ký 

báo cáo gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo thời gian quy định. 

 

Yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
 

 
Nơi nhận: 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như trên; 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 
- VPUB: LĐ; 
- Lưu: VT, VXNV.  NNN 

 

  
 
 

 
 
 
 

  Nguyễn Long Biên 
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