
 
 

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 đẩy nhanh tiến độ tiêm 

vắc xin phòng Covid-19. 
 

 
    Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2022 

                                               Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Tiếp nhận Quyết định số 399/QĐ-VSDTTƯ ngày 06/5/2022 của Viện Vệ 

sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 Moderna trẻ 

em đợt 144, trong đó có phân bổ cho tỉnh Ninh Thuận 86.400 liều; 

Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là nhóm đối 

tượng trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi; trên cơ sở ý kiến thống nhất tại cuộc 

họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ 

trọng tâm trong thời gian tới (theo Thông báo số 123/TB-VPUB ngày 10/5/2022 

của Văn phòng UBND tỉnh), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các 

huyện, thành phố tiếp tục chủ động báo cáo, đề xuất Bộ Y tế cấp đủ, kịp thời 

nhu cầu vắc xin Covid-19 tiêm cho người dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện quy 

trình tiếp nhận, bảo quản và phân bổ vắc xin cho các huyện, thành phố đảm bảo 

an toàn, hiệu quả, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-

19 cho nhóm đối tượng trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi theo tiến độ cung cấp 

vắc xin của Bộ Y tế, tránh lãng phí vắc xin; tiếp tục tham mưu triển khai kế 

hoạch tiêm vắc xin Covid-19 các liều bổ sung, nhắc lại cho từng nhóm đối tượng 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-

19 và triển khai xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

 2. Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc 

xin phòng Covid-19, nhất là cho nhóm đối tượng trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 

tuổi trên địa bàn quản lý theo tiến độ cung cấp vắc xin của ngành Y tế đảm bảo 

an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí vắc xin; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế tổng hợp)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.    NNN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Nguyễn Long Biên 
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