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Kính gửi: 

- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
 

 
 

Thực hiện 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; xét đề nghị 

của Sở Y tế tại Văn bản số 1668/SYT-NVY ngày 24/5/2022 về việc triển khai tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đợt 9 cho trẻ em; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 9 cho trẻ em 

trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Y tế tại Văn bản nêu trên. 

2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

- Sở Y tế xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 9 cho trẻ em kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối;  

cập nhật trên hồ sơ sức khỏe điện tử, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế và Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để chỉ đạo, hướng 

dẫn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em theo đúng quy trình (lấy ý 

kiến của phụ huynh/người giám hộ), đảm bảo thời gian quy định. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn; giám sát thực hiện chặt chẽ quy trình 

tiêm (lấy ý kiến của phụ huynh/người giám hộ) theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 
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