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

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 194/UBND-THVX         Tuyên Quang, ngày 17 tháng 01 năm 2023 

V/v Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm 

bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu 
giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học sinh 

lớp 3 năm học 2022-2023 tại tỉnh Tuyên Quang 

 

 

Kính gửi: 
 

 

 

- Các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và 

Truyền thông, Tài chính; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-BYT ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc  
phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) 

năm 2022 tại 32 tỉnh, thành phố; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 25/TTr-SYT ngày 13/01/2022 của Sở Y tế về 

việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván 
- Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học sinh lớp 3 năm học 2022-2023 tại 

tỉnh Tuyên Quang. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến 
dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học 

sinh lớp 3 năm học 2022-2023 tại tỉnh Tuyên Quang. 

2. Giao trách nhiệm 

a) Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên 

quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin 

Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học sinh lớp 3 năm học 2022-
2023 tại tỉnh Tuyên Quang, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch ban 

hành kèm Quyết định số 1031/QĐ-BYT ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế. 

- Báo cáo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, cơ 
quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp  

với Sở Y tế thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này./. 
    
Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- UB MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh (p/hợp); 
- Như Kính gửi (thực hiện);  
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh; 
- Lưu: VT, THVX (VB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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