
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 

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

Số:           /UBND-YT  

 V/v đăng ký tiêm chủng vắc xin  

phòng Covid-19 trên địa bàn 

Tam Điệp, ngày       tháng 10 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

Thực hiện Công văn số 2525/CV-BCĐ ngày 13/10/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19 tại Ninh Bình. Để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn, UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các 
phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Chủ tịch UBND các 
phường, xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể Thao và Truyền 
Thanh thành phố 

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như Trang 
Thông tin điện tử của thành phố, Màn hình LED, Đài Truyền thanh thành phố và 
phường xã… để mọi người dân tỉnh Ninh Bình (bao gồm cả những người có hộ 
khẩu thường trú ở tỉnh ngoài nhưng hiện nay đang sinh sống, làm việc trên địa bàn 
thành phố) trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 đến các cơ sở y tế gần nhất (Trạm y tế các xã, phường; Trung tâm Y tế 
thành phố) đăng ký để được lập danh sách, khám sàng lọc, tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 sớm nhất có thể.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội thành phố 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, 
thôn tin rộng rãi những nội dung trên đến cán bộ, hội viên được biết và vận động 
nhân dân tham gia, đăng ký tiêm phòng vắc xin Covid-19. 

3. Uỷ ban nhân dân các phường, xã 
- Chỉ đạo Đài truyền thanh phường, xã, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị 

phường, xã tuyên truyền, thông tin rộng rãi những nội dung trên cho người dân trên 
địa bàn biết được thông tin để đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã tiếp nhận đầy đủ thông tin, tổng hợp 
danh sách báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy;   (để b/c) 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Vũ Đình Chiến 
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