
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH LAI CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VX 
V/v triển khai thực hiện kế hoạch   

tiêm chủng vắc xin Covid-19 

Lai Châu, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

 

 

                Kính gửi: 

 - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 

việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; Quyết định số 1467/QĐ-BYT 

ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 

giai đoạn 2021-2022 (sao gửi kèm theo); Công văn số 1384/BYT-DP ngày 

06/3/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19; 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và 

UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh kế hoạch sử dụng vắc xin 

trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn, lộ trình của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu 

quả cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ.  

2. Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán trên cơ sở dự toán kinh phí 

triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Sở Y tế lập; tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền để bố trí kinh phí tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của 

Chính phủ. 

3. Các cơ quan thông tin truyền thông và các địa phương phối hợp với 

Ngành Y tế tăng cường công tác thông tin truyền thông cho mọi người dân và 

cộng đồng về đối tượng tiêm chủng, loại vắc xin phòng Covid-19, lợi ích của 

vắc xin, lịch tiêm, phản ứng phụ sau tiêm để huy động người dân và xã hội tham 

gia tiêm chủng. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên 

quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên; 

- UBND tỉnh: U1, U2;  

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V1, CB;  

- Lưu: VT, VX2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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