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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Sơn Dương, ngày        tháng 9 năm 2022

                                       Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Sau thời gian 01 tháng (tháng 8/2022) triển khai quyết liệt công tác tiêm vắc

xin phòng Covid-19, đến nay kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối

tượng trên địa bàn huyện vẫn đạt tỷ lệ rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu so với kế

hoạch tỉnh giao, đặc biệt là mũi 4 cho người trên 18 tuổi (19,6%), mũi 3 cho trẻ

em từ 12 đến dưới 18 tuổi (52,6%) và mũi 2 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi

(63%). Trong khi đó lượng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh phân bổ cho huyện trong

tháng 8 là 52.310 liều; tháng 8/2022 đã tiêm 35.102 liều, hiện vắc xin còn tồn tại

huyện 17.208 liều (vắc xin tiêm cho người trên 12 tuổi 15.168; vắc xin tiêm trẻ

em 05 đến dưới 12 tuổi 2.040 liều); thời gian sau khi dã đông của số vắc xin này

đến ngày 19/9/2022.

Hiện nay số đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các xã,

thị trấn rất nhiều; Trung tâm Y tế huyện liên tục triển khai Lịch tiêm lưu động tại
các xã, thị trấn, tuy nhiên số lượng người đến tiêm rất ít; nguy cơ thừa, tồn và

lãng phí vắc xin là rất cao.

Để tăng cường hiệu lực của vắc xin, hiệu quả phòng bệnh Covid-19, tránh

thừa, tồn vắc xin gây lãng phí tài sản của nhà nước, đảm bảo chỉ tiêu tiêm phòng

và ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về

công tác tiêm phòng; tập trung rà soát đối tượng đảm bảo chính xác, nắm chắc số

đối tượng cần tiêm theo từng mũi tiêm.

- Tiếp tục thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để nắm
chắc số người đã tiêm, chưa tiêm, số mũi tiêm. Tăng cường tuyên truyền, vận
động nhân dân về hiệu quả, lợi ích của việc tiêm phòng, không nghe hoặc chia sẻ

những thông tin không đúng về dịch bệnh và tác dụng phụ của vắc xin gây ảnh
hưởng đến tâm lý, tư tưởng của nhân dân.

- Chỉ đạo lập danh sách số người đủ điều kiện tiêm đến thời điểm ngày

15/9/2022 theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Gửi danh sách và đăng ký nhu cầu
vắc xin tiêm trong tháng 9/2022 về Trung tâm Y tế huyện trước ngày 12/9/2022;
nếu quá thời gian trên đơn vị nào không gửi coi như không có nhu cầu tiêm vắc
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xin trong tháng 9/2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải chịu trách

nhiệm nếu dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại địa phương, trong đó nguyên nhân

do không được tiêm phòng đầy đủ.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 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. Các xã, thị trấn tổ chức rà soát, vận động,
tập hợp đối tượng, khi đủ số lượng người tiêm chủ động liên hệ với Trung tâm Y
tế huyện bố trí tổ tiêm lưu động đến tiêm ngay tại địa bàn (kể cả ngày nghỉ).

2. Trung tâm Y tế huyện

- Tiếp nhận và tổng hợp danh sách đăng ký tiêm của 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.

- Sắp xếp, bố trí điểm tiêm, hình thức, quy trình tiêm cho phù hợp, thuận
tiện cho người dân khi đến tiêm; bố trí tổ tiêm lưu động sẵn sàng đáp ứng theo đề

xuất của các xã, thị trấn. 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 về Sở Y tế và Ủy
ban nhân dân huyện.

3. 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 trưởng Trung tâm
Chỉ huy về kết quả tiêm vắc xin tại địa bàn được phân công phụ trách.

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);
- 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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