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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Hiện nay công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng trên 18 tuổi 

trong huyện đang được triển khai quyết liệt, hiệu quả; tỷ lệ người được tiêm mũi 1 

khá cao (toàn huyện tiêm được 70,85% và rất nhiều người đã được tiêm tại các 

địa phương khác); theo kết quả rà soát của các xã, thị trấn đến nay toàn huyện còn 

khoảng hơn 10.000 người chưa được tiêm phòng vắc xin Covid-19. 

Ủy ban nhân dân huyện đã có kế hoạch phân bổ vắc xin tiêm phòng Covid-

19 mũi 1, đối tượng trên 18 tuổi cho các địa phương trong huyện, tương ứng với 

số lượng đăng ký nhu cầu vắc xin của các xã, thị trấn. 

Để đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin 100% cho người trên 18 tuổi, tăng cường 

khả năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường vận động người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đi tiêm 

phòng vắc xin Covid-19 để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và những người 

xung quanh. Rà soát, vận động tất cả mọi người dân trên 18 tuổi có mặt trên địa 

bàn tại thời điểm triển khai tiêm chủng mà chưa được tiêm phòng Covid-19 thì 

đều thuộc đối tượng tiêm phòng. Những người già, có bệnh lý nền cũng thuộc đối 

tượng tiêm chủng (tại điểm tiêm khám sàng lọc, phân loại và thực hiện tiêm 

chủng); tuyệt đối không được bỏ xót đối tượng tiêm cũng như không để tồn nhiều 

vắc xin gây lãng phí. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm về kết quả tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn mình quản lý.   

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chỉ đạo các điểm tiêm triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiêm 

phòng vắc xin Covid-19 theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành y tế. Trạm 

Y tế các xã, thị trấn chỉ đạo nhân viên y tế thôn, tổ dân phố phối hợp với Tổ 

Covid-19 cộng đồng rà soát, phát hiện người chưa được tiêm thông báo cho Ban 

Chỉ đạo và mời đối tượng đi tiêm. 

- Thực hiện tốt công tác khám sàng lọc, phân loại đối tượng và theo dõi sát 

thời gian 30 phút sau tiêm; kịp thời phát hiện, xử trí các phản ứng sau tiêm, đặc 

biệt lưu ý đối với những người cao tuổi, người có bệnh lý nền. 
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3. Phòng Y tế huyện: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc triển khai 

thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19; kịp thời tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện văn bản chỉ đạo về công tác tiêm phòng. Tổng hợp số liệu, báo 

cáo theo quy định. 

4. Đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện tăng cường phối hợp kiểm tra, đôn đốc, giám sát cơ 

sở triển khai công tác tiêm phòng. Tuyên truyền, vận động những người chưa 

được tiêm phòng vắc xin Covid-19 đến tiêm phòng để tăng cường khả năng 

phòng, chống dịch bệnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX; 

- Lưu: VT, YT, (            b). 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 

 
 
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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