
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 công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh. 
 

           Ninh Thuận, ngày       tháng 10  năm 2021 

                      
       Kính gửi:   

- Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.  

 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1653-

CV/TU ngày 29/10/2021 về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh; chỉ đạo tại Thông báo số 1689/TB-BYT ngày 24/10/2021 của Bộ Y tế về 

Kết luận Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc 

gia về dân cư (gửi kèm các 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 phân 

công, phân cấp; với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra; có giải pháp 

đưa người từ 65 tuổi và 50 tuổi trở lên đi tiêm đủ 02 liều vắc xin, phấn đấu hoàn 

thành tiêm mũi 1 trước ngày 05/11/2021, mũi 2 trước ngày 30/11/2021; đảm 

bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 80% người từ 65 tuổi và 50 tuổi trở lên trước ngày 

10/11/2021. Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường 

trực Tỉnh ủy.  

2. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động bám sát nội dung thống 

nhất của 03 Bộ (Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an) tại Thông báo số 

1689/TB-BYT ngày 24/10/2021 để chủ động triển khai nhiệm vụ theo phân 

công hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, 

đảm bảo hiệu quả việc liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân 

cư. 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh văn bản triển khai chi tiết Thông báo số 1689/TB-BYT ngày 

24/10/2021 của Bộ Y tế và các nội dung liên quan khác về tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu 



quốc gia về dân cư, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 02/11/2021./. 

 
Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

                                     
                                                                                                                        

Nguyễn Long Biên 
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