
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SƠN DƯƠNG

Số:                /UBND-VX
V/v giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 tháng 8 + 9 năm 2022

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

        Sơn Dương, ngày         tháng 8 năm 2022

                                   Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Các trường Trung học phổ thông;

- Trường phổ thông DT Nội trú ATK Sơn Dương;
- Trung tâm GDNN - GDTX huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh; Thông báo số 73/TB-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Tuyên Quang về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
COVID-19 tại cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên

địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 1692/UBND-VX ngày

30/7/2022 về việc thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ

tịch UBND tỉnh; Văn bản số 1715/UBND-VX ngày 02/8/2022 về việc rà soát, lập
danh sách đối tượng và đăng ký nhu cầu vắc xin tiêm phòng Covid-19 tháng 8 + 9
năm 2022 và Văn bản số 1809/UBND-VX ngày 10/8/2022 về việc thực hiện
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó giao Ủy ban nhân

dân các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát,

lập danh sách các đối tượng đã tiêm, chưa tiêm trên địa bàn quản lý, tổng hợp
đăng ký nhu cầu vắc xin thực hiện tiêm phòng trong tháng 8 và tháng 9 theo chỉ

tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công điện số

03/CĐ-UBND.

Căn cứ kết quả tổng hợp rà soát đối tượng từ các xã, thị trấn và chỉ tiêu tiêm

vắc xin phòng Covid-19 tỉnh giao thực hiện trong tháng 8 và 9 năm 2022. Ủy ban
nhân dân huyện giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện như sau:

1. Giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các xã, thị trấn thực hiện
tiêm cho các đối tượng trong tháng 8 và tháng 9 năm 2022.

(Có biểu giao chỉ tiêu chi tiết gửi kèm theo)

2. Giao trách nhiệm:

2.1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Căn cứ chỉ tiêu huyện giao, lập danh sách tất cả các đối tượng đủ điều
kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn, tính đến hết tháng 9 năm 2022
(gồm đối tượng trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1, mũi 2; trẻ em từ 12 đến
dưới 18 tuổi tiêm mũi 3, người trên 18 tuổi tiêm mũi 3, mũi 4 và tất cả những
người hiện chưa được tiêm). Gửi danh sách cụ thể từng đối tượng về Trung tâm Y
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tế huyện và các điểm tiêm phòng Covid-19 trước khi triển khai các đợt tiêm.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ
chức triển khai công tác tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu
quả, khoa học và đúng tiến độ; cử thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy và

các lực lượng tại chỗ hỗ trợ điểm tiêm, nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống dữ

liệu tiêm chủng quốc gia, đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại điểm tiêm.

- Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng
người” để thông báo Lịch tiêm, đôn đốc trực tiếp đối tượng đến tiêm.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp
danh sách tất cả các đối tượng cần tiêm trên địa bàn (bao gồm cả học sinh các cấp
học, sinh viên, người lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương). Chịu trách

nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về số liệu
rà soát tiêm chủng, tiến độ và kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

- Tổng hợp, cập nhật kết quả tiêm trên địa bàn báo cáo hằng ngày (trước 16
giờ) về Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện qua
Trung tâm Y tế huyện (Cán bộ đầu mối tổng hợp: Đồng chí Trần Anh Tuấn - Thư

ký chương trình TCMR, SĐT: 0866.656.836); đồng gửi qua địa chỉ Email:
trananhtuanksdb@gmail.com.

2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổ chức rà soát, lập danh sách

tất cả các đối tượng học sinh đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 tính đến
hết tháng 9 năm 2022 (đối tượng trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm

mũi 1, mũi 2; trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 3 và cán bộ, giáo viên,

nhân viên chưa tiêm mũi 3, mũi 4); danh sách lập theo từng trường, từng lớp gửi
Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, phòng Giáo dục & đào tạo và các điểm tiêm trước
khi triển khai các đợt tiêm.

- Cử cán bộ, giáo viên theo dõi, quản lý học sinh tại các điểm tiêm; hỗ trợ
nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống dữ liệu tiêm chủng quốc gia và bảo đảm các

điều kiện khi tổ chức điểm tiêm tại các trường học.

2.3. Các trường Trung học phổ thông, Trường phổ thông dân tộc Nội trú ATK
Sơn Dương, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện:

Lập danh sách cán bộ, giáo viên và học sinh của trường đủ điều kiện tiêm

vắc xin phòng Covid-19 tính đến hết tháng 9 năm 2022 (trẻ em từ 12 đến dưới 18
tuổi chưa tiêm mũi 3 và cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa tiêm mũi 3, mũi 4);
danh sách lập theo trường, theo lớp gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có học
sinh theo học, đồng gửi Trung tâm Y tế huyện và các điểm tiêm trước khi triển
khai các đợt tiêm. Cử cán bộ, giáo viên theo dõi, quản lý học sinh tại các điểm
tiêm, hỗ trợ nhập số liệu vào phần mềm Hệ thống dữ liệu tiêm chủng quốc gia và

bảo đảm các điều kiện khi tổ chức điểm tiêm tại trường học.

2.4. Trung tâm Y tế huyện:

- Tiếp nhận và tổng hợp danh sách đăng ký tiêm của các cơ quan, đơn vị,
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các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch triển khai từng đợt tiêm ngay khi nhận được
vắc xin phân bổ của tỉnh để đảm bảo hiệu quả sử dụng vắc xin và bố trí nhân lực
tổ chức tiêm theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo khoa học, an toàn và hiệu quả;
không để vắc xin tồn, thừa gây lãng phí vắc xin.

- Chủ trì sắp xếp, bố trí các điểm tiêm, hình thức, quy trình tiêm cho phù

hợp, thuận tiện cho người dân khi đến tiêm; bảo đảm công tác cấp cứu, phòng chống
dịch Covid-19 và theo dõi phản ứng sau tiêm theo đúng quy định của Bộ Y tế.

- Kịp thời cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo hằng ngày (số mũi tiêm/số

phải tiêm theo từng nhóm đối tượng) báo cáo Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện.

2.5. Phòng Y tế huyện:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức triển khai thực hiện công tác

tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch và bảo đảm tiến độ quy định.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai
công tác tiêm phòng. Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện văn bản chỉ

đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện. Tổng hợp kết quả, tham mưu cho Ủy ban nhân dân
huyện báo cáo theo quy định.  

2.6. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy
phòng, chống dịch Covid-19 huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được
phân công phụ trách tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp triển khai thực
hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo tiến độ và hoàn thành chỉ

tiêu tỉnh giao. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo và Chỉ huy trương
Trung tâm Chỉ huy về kết quả tiêm vắc xin tại địa bàn được phân công phụ trách.

(Ủy ban nhân dân huyện gửi kèm theo Văn bản số 3309/BYT-DP ngày

23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 để các đơn
đơn vị làm căn cứ triển khai thực hiện).

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

thị trấn nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (Thực hiện);
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo);

- Sở Y tế;
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện;
- Chuyên viên THVX;

- Lưu: VT, YT  (            b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Nhị Bình
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