
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-KGVX 

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 

Phú Yên, ngày       tháng 11 năm 2021 

  

    Kính gửi: 

- Sở Y tế; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hiện nay, Trung ương đã phân bổ lượng lớn vắc xin về cho địa phương để 

tiêm chủng cho người dân, hướng tới đạt tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo 

Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh. Để đẩy nhanh tiến 

độ tiêm, nhằm sử dụng kịp thời lượng vắc xin phân bổ, tránh tồn đọng dẫn đến hết 

hạn sử dụng; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo cơ quan 

chức năng, địa phương phối hợp tổ chức các điểm tiêm phù hợp, đảm bảo an toàn 

trong điều kiện mùa mưa, tránh tình trạng dồn điểm tiêm dẫn đến tập trung đông 

người và khó khăn cho việc đi lại của người dân; chủ động xây dựng phương án, 

kế hoạch cụ thể để tổ chức tiêm ngay khi nhận được vắc xin và hoàn thành trong 

thời gian sớm nhất. 

2. Giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cho lực lượng y tế ở cơ sở 

tổ chức tiêm theo quy định, không để xảy ra tình trạng nhầm lẫn, sai sót; phối hợp 

Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các địa phương tổ chức tiêm cho trẻ em theo 

Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh; phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông kịp thời cập nhật số liệu đã tiêm trên dữ liệu tiêm 

chủng quốc gia theo yêu cầu của Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTCH PC dịch Covid-19 tỉnh; 

- BCĐ tiêm chủng PC dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, TTTT; 

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Mỹ); 

- PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 

- Lưu: VT, KGVX (Dg). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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