
ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH PHƯỚC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-KGVX Bình Phước, ngày      tháng      năm 2022 

 

                                         

        
 

                    
   

 
    Kính gửi: 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện 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;  

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 146/TTr-SYT ngày 19/6/2022, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và đơn vị liên quan: 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho 

trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022; tổ chức tiêm mũi 4 cho các 

đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc 

xin phòng Covid-19 đã được phân bổ, tránh lãng phí. 

2. Có giải pháp bảo đảm đầy đủ thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang 

thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa 

bàn tỉnh. Việc mua sắm yêu cầu phải đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả./. 

 
 

Nơi nhận:      KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, P.KGVX, T-10621/6. 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 

 
      Trần Tuyết Minh 

 

V/v thực hiện Công văn số  

3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 

của Văn phòng Chính phủ  
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