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CÔNG ĐIỆN
Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:
- Giám đốc Sở Y tế;
- Bí thư Huyện ủy, Thành ủy;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết
liệt các biện pháp phòng, chống dịch nên tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm bình quân những ngày vừa qua giảm rõ
rệt. Tuy nhiên, tính đến ngày 21/3/2022, tỷ lệ bao phủ vắc xin mũi 3 đối với
người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh còn thấp so với mục tiêu đề ra, trong
đó các huyện đạt tỷ lệ thấp như: Hải Hậu (28,8%), Xuân Trường (32,4%), Trực
Ninh (32,6%), Nghĩa Hưng (35,6%),... Để đảm bao hoàn thành mục tiêu bảo phủ
vắc xin trên địa bàn tỉnh góp phần kiểm soát dịch COVID-19, Chủ tịch UBND
tỉnh yêu cầu Sở Y tế, các huyện, thành phố:
1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin
phòng COVID-19, đảm bảo hoàn thành trước 30/3/2022 việc tiêm mũi 02 cho
người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên
trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm, báo cáo kết quả tiêm về UBND tỉnh, Sở Y
tế trong ngày 31/3/2022. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang
thiết bị, phương tiện, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi khi
có hướng dẫn của Bộ Y tế.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc lãnh
đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc xin trên địa bàn. Sở Y tế chịu trách
nhiệm phân bổ đủ số lượng vắc xin cho các huyện, thành phố.
2. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người
dân đi tiêm vắc xin khi đến thời hạn tiêm vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm với
bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông báo công khai trên hệ thống loa truyền
thanh xã, phường, thị trấn và đội thông tin lưu động về thời gian, địa điểm tiêm
vắc xin để người dân biết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở Y tế, các huyện, thành phố nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
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- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; (để b/c)
- Đ/c Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19;
- Như trên;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VP UBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP7, VP2.

CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

