
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 đẩy nhanh công tác tiêm 

vắc xin phòng Covid-19. 

           Ninh Thuận, ngày       tháng 11  năm 2021 

                      
                    Kính gửi:   

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1685-

CV/TU ngày 03/11/2021 và Công văn số ……. -CV/BCSĐ ngày ……/11/2021 

của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ 

ngày 26/10/2021 đến 01/11/2021; 

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

1. Giao UBND các huyện, thành phố: 

- Khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đến ngày 

05/11/2021 cùng hoàn thành tiêm chủng mũi 1, tiêm đủ mũi 2 trước ngày 

30/11/2021 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95%; tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 trên 80% dân số từ 65 tuổi và 50 tuổi trở lên trước ngày 10/11/2021.  

- Rà soát, báo cáo chính xác số liệu dân cư (thường trú, tạm trú), số liệu 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quản lý; gửi số liệu chính thức về Sở 

Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 09/11/2021 để tổng hợp và chịu 

trách nhiệm về số liệu báo cáo. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các 

cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng báo cáo về công tác tiêm vắc xin đến 

ngày 10/11/2021 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định; trong đó lưu ý 

xác định chính xác số liệu dân cư (thường trú, tạm trú), số liệu tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 của toàn tỉnh; phân tích cụ thể, chính xác nguyên nhân, trách 

nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xác định số liệu quản lý dân 

cư và sử dụng dữ liệu dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch thời gian qua. 

Báo cáo gửi về UBND tỉnh trước 17h00 ngày 10/11/2021 để báo cáo Thường 

trực Tỉnh ủy./. 
 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Các huyện, thành ủy; 

- TTKSBT; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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