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Kính gửi: 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 19/01/2023, Sở Y tế ban hành Công văn số 79/SYT-NV về việc tăng 

cường công tác tiêm vắc xin và thực hiện Quyết định số 01/QĐ-SYT ngày 

04/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. Để tiếp tục duy trì kết quả phòng, chống 

dịch COVID-19, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19, thực hiện mục 

tiêu tỷ lệ tiêm mũi 3 (tiêm nhắc lại mũi 1) cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt tối 

thiểu 85%, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và phục vụ hiệu quả phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trung tâm 

Y tế huyện; UBND các xã thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm y tế xã đẩy nhanh tiến độ 

tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đã được phân bổ trong đợt 42 theo Quyết định 

số 03/QĐ-YTKĐ ngày 05/01/2023 của Trung tâm Y tế huyện Kim Động cho người 

từ 18 tuổi trở lên; Công văn số 1260/UBND-VP của UBND huyện ngày 30/12/2022 

về việc thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng về 

công tác phòng, chống dịch với mục tiêu sớm nhất hoàn thành tỷ lệ tiêm mũi 3 cho 

đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt tối thiểu 85%. Thực hiện các biện pháp quyết liệt, 

phù hợp để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin, tránh tình trạng tồn vắc xin, cận hạn, hết hạn. 

2. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Y 

tế các xã rà soát đối tượng đủ điều kiện nhưng chưa tiêm đủ liều cơ bản, liều nhắc 

lại vắc xin phòng Covid-19, cần quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là 

người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch. Thực hiện tiêm 

chủng an toàn, hiệu quả và thực hiện báo cáo kết quả theo quy định. 

Theo Quyết định đã phân bổ vắc xin cho các xã, thị trấn triển khai, đến hết 

ngày 19/01/2023 mà chưa sử dụng hết vắc xin đã được phân bổ UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo Trạm y tế xã báo cáo UBND huyện qua Trung tâm Y tế huyện (địa chỉ 

gmail gửi báo cáo điện tử: tiemchungkimdong@gmail.com) để tổng hợp báo cáo 

mailto:tiemchungkimdong@gmail.com


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh số vắc xin còn tồn, tránh để vắc xin cận hạn và 

hết hạn (địa chỉ gmail gửi báo cáo: baocaodichdchy@gmail.com). 

Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 

thực hiện nội dung Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Phương Thủy 
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