
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /UBND-VP Hải Dương, ngày         tháng 7  năm 2022
V/v tăng cường công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 
      

Kính gửi: Sở Y tế.

Để triển khai thực hiện các văn bản: Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 
29/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo Kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình trạng 
thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và tình hình nghỉ việc, thôi 
việc của cán bộ y tế khu vực công lập; Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 
23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo Kết luận của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh; 
Thông báo số 753-TB/TU ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 
trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn 
phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; 
Công văn số 3460/BYT-DP ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 cho quân nhân, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động; Công văn số 3465/BYT-DP ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế về việc 
tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và 
đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu nội dung tại các văn bản nêu trên, tham 
mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành Công văn thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Y tế trước ngày 15/7/2022./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX(01).Ph(5b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Viết Hải
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