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Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Trường Phổ thông DT Nội trú ATK Sơn Dương;
- Các trường THPT trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Trong thời gian vừa qua công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn
huyện được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; các cơ quan, đơn vị, Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để triển khai
thực hiện công tác tiêm phòng đảm bảo an toàn và hiệu quả; tỷ lệ người dân trên
18 tuổi được tiêm 01 mũi vắc xin phòng Covid-19 đạt trên 70%.
Tuy nhiên, qua theo dõi số lượng người tiêm thực tế hiện nay so với số điều
tra ban đầu có sự chênh lệch đáng kể, cụ thể: Số người trên 18 tuổi điều tra, rà
soát trước khi thực hiện Chiến dịch tiêm chủng là 128.168 người; đến ngày
22/11/2021 số người được tiêm tại huyện (ít nhất 01 mũi vắc xin) là 90.815 người
(đạt 70,85%). Ngày 16/11/2021 Ủy ban nhân dân huyện có Văn bản số
2941/UBND-VX, giao các xã, thị trấn rà soát lại đối tượng chưa tiêm và đề xuất
nhu cầu vắc xin cho giai đoạn tiếp theo; qua rà soát toàn huyện hiện chỉ còn
10.066 người chưa được tiêm. Như vậy số người chênh lệch giữa thời điểm điều
tra trước khi tiêm so với hiện tại là 27.287 người.
Để công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 tiếp tục được triển khai kịp thời,
hiệu quả và đảm bảo tiến độ đề ra, tránh bỏ xót đối tượng và không lãng phí vắc
xin, chuẩn bị triển khai kế hoạch tiêm cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 2722/SYTNVYD ngày 22/11/2021 về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng
COVID-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1. Việc điều tra, rà soát lại đối tượng từ 18 tuổi trở lên:
- Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ số công dân từ 18
tuổi trở lên trên địa bàn theo từng thôn, tổ dân phố; cập nhật, tổng hợp số liệu
người có mặt trên địa bàn, số đã được tiêm, chưa được tiêm... làm cơ sở để phân
bổ vắc xin tiêm phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi đảm bảo tiến độ và tỷ lệ
bao phủ vắc xin theo quy định, tránh bỏ xót đối tượng hoặc lãng phí vắc xin.
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- Lập danh sách cụ thể số người trên 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng
Covid-19 và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng
trên địa bàn phụ trách. Gửi biểu tổng hợp và danh sách (bản có dấu đỏ theo mẫu
gửi kèm) về Trung tâm Y tế huyện trước 11 giờ ngày 25/11/2021, đồng thời gửi
bản mềm qua Email: trananhtuanksdb@gmail.com.
2. Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho người
từ 12 đến dưới 18 tuổi:
2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn rà soát, lập danh sách trẻ theo độ
tuổi, theo trường, lớp học và gửi Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin
COVID-19 để bố/mẹ/người giám hộ ký xác nhận (Có mẫu phiếu gửi kèm theo).
Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi và hướng dẫn học sinh
chấp hành quy định tiêm chủng.
- Cử cán bộ đầu mối của Phòng tổng hợp danh sách đăng ký tiêm tại các
Trường gửi về Trung tâm Y tế huyện để phân bổ vắc xin và xây dựng Lịch tiêm cụ
thể, chi tiết về địa điểm, thời gian; bố trí cán bộ hỗ trợ tại buổi tiêm đảm bảo an toàn.
- Triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình triển
khai tiêm: Khai báo y tế, nhập số liệu và Sổ sức khoẻ điện tử với những học sinh
có sử dụng điện thoại thông minh.
- Tuyên truyền về lợi ích của tiêm phòng và những tác dụng không mong
muốn có thể xảy ra, phụ huynh cần theo dõi và hướng xử trí cho học sinh trong
vòng 24h, 1 tuần và 28 ngày sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.
2.2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; trường Phổ
thông dân tộc Nội trú ATK Sơn Dương; các trường Trung học phổ thông trên địa
bàn huyện:
- Rà soát, lập danh sách người tiêm theo độ tuổi, theo từng lớp học; gửi
Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 để bố/mẹ/người giám hộ ký
xác nhận. Gửi danh sách tiêm về Trung tâm Y tế huyện để phân bổ vắc xin và xây
dựng Lịch tiêm.
- Bố trí giáo viên chủ nhiệm quản lý, theo dõi danh sách tiêm; cử cán bộ
nhà trường hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện triển khai thực hiện tiêm chủng.
- Tuyên truyền về lợi ích của tiêm phòng và những tác dụng không mong
muốn có thể xảy ra, phụ huynh cần theo dõi và hướng xử trí cho học sinh trong
vòng 24h, 1 tuần và 28 ngày sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.
2.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Cử cán bộ đầu mối tổng hợp danh sách số trẻ không đến trường (theo từng
thôn, tổ dân phố). Gửi Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19 để
bố/mẹ/người giám hộ ký xác nhận. Danh sách gửi Trung tâm Y tế huyện để tổng
hợp và phân bổ vắc xin, xây dựng Lịch tiêm chủng. Nhập dữ liệu tiêm chủng của
trẻ em trên hệ thống tiemchungcovid19 Quốc gia theo đúng quy định.
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- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, đối
tượng, phạm vi, hình thức tiêm phòng nhằm nâng cao nhận thức của các bậc phụ
huynh và người dân trong việc đăng ký cho con, em được tiêm vắc xin phòng
COVID-19 đảm bảo thực hiện mục tiêu Kế hoạch đã đề ra.
2.4. Trung tâm Y tế huyện:
- Tiếp nhận, tổng hợp danh sách đối tượng tiêm chủng từ các cơ quan, đơn
vị, trường học và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Đăng ký với Sở Y tế nhu cầu
vắc xin; tiếp nhận, bảo quản và phân bổ vắc xin cho các đơn vị, điểm tiêm; xây
dựng Lịch tiêm phù hợp và đảm bảo đúng tiến độ.
- Đảm bảo tốt các điều kiện theo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
phương tiện xử lý và cấp cứu khi có tai biến xảy ra. Không tổ chức tiêm đối với
các đơn vị, địa phương không lập danh sách, không chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở
vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 về
Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (Thực hiện);
- Sở Y tế;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện;
- Chuyên viên THVX;
- Lưu: VT, YT, (
b).
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