
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-THVX    Tuyên Quang, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v thực hiện Thông báo kết luận số 
288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 

 của Văn phòng Chính Phủ 

 

 
 

 Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng 
Chính phủ về Kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại 

phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực 
tuyến với các địa phương (sau đây gọi tắt là Thông báo số 288/TB-VPCP).  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và cơ 

quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm khẩn trương triển 
khai, tổ chức thực hiện nghiêm Thông báo số 288/TB-VPCP, chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3621/UBND-THVX ngày 08/9/2022 về việc tăng 

cường chỉ đạo đẩy nhanh  tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và chỉ đạo của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/7/2022 về 

tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 
kịp thời tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
2. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có 

trách nhiệm rà soát, xem xét trách nhiệm, làm rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc 
tiêm vắc xin để khẩn trương có biện pháp khắc phục, khẩn trương hoàn thành việc 

tiêm vắc xin theo mục tiêu đã đề ra; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Y tế 
tổng hợp trước ngày 25/9/2022. 

 3. Sở Y tế hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nội 
dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 288/TB-VPCP và chỉ đạo 
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

kết quả thực hiện trước ngày 28/9/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;             
- Chánh VP UBND tỉnh;   
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu: VT, THVX (VB). 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

Nguyễn Thanh 
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