
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
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Số:             /UBND-VP 

V/v khẩn trương đẩy mạnh 

tiến độ tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 trên địa bàn thị xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Đông Hòa, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

 
Kính gửi:  

- Đồng chí Bí thư các xã, phường; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, phường. 
      

Thực hiện Công văn số 3174/UBND-KGVX ngày 29/6/2022 của UBND 

tỉnh Phú Yên về việc khẩn trương đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh; UBND thị xã đề nghị: 

1. Bí thư các xã, phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và các ban, 

ngành, tổ chức hội, đoàn thể trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng tăng 
cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu biết, nhận 

thức đúng về tác dụng của việc tiêm vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế là nhằm 
tăng cường khả năng miễn dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. 

Lãnh đạo UBND xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt các bộ phận liên 
quan phối hợp triển khai kịp thời, hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 đến các đối tượng. 

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ tiêm vắc xin trên địa bàn mình; triển khai các điểm tiêm cố định tại Trạm Y tế, 

kể cả tiêm lưu động, đến từng nhà, từng đơn vị… với phương châm tiêm đạt tối đa 
về đối tượng, sử dụng tối đa số lượng vắc xin được phân bổ, tránh lãng phí. 

Xã, phường nào để tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 ở địa bàn mình đạt 
thấp, trong khi còn tồn vắc xin phải hủy bỏ thì đồng chí Chủ tịch UBND phải chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã./. 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Thường trực Thị ủy; 
- Thường trực HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- Trung tâm Y tế; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Trung tâm Văn hóa – TT&TT; 
- Lưu: VT, Minh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 
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