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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Sơn Dương, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

                                   Kính gửi: 

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm 

Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện tại Văn bản số 47/CV-TTYT ngày 

15 tháng 01 năm 2023 về việc tăng cường đôn đốc đối tượng tiêm phòng Covid-19. 

Qua theo dõi kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 53, sau 04 lần triển 

khai Lịch tiêm (từ ngày 09/01 đến 16/01/2023) số lượng người đến tiêm quá thấp, 

toàn huyện chỉ tiêm được 535/tổng số 1.800 liều vắc xin tỉnh phân bổ đợt 53; hiện 

lượng vắc xin còn tồn tại các điểm tiêm trong huyện là 1.040 liều; thời gian hết hạn 

dã đông ngày 01/02/2023. 

Để đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin nêu trên cho các đối tượng trước khi 

vắc xin hết thời hạn dã đông, tránh tồn, thừa gây lãng phí vắc xin.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo rà soát, lập danh sách đối tượng cần tiêm; xác định đối tượng và 

đăng ký nhu cầu vắc xin Covid-19 với Trung tâm Y tế huyện để chủ động bố trí, 

sắp xếp Lịch tiêm phù hợp; triển khai tiêm liên tục trong thời gian trước và sau khi 

nghỉ Tết; đảm bảo tiêm hết số vắc xin nêu trên trước khi hết hạn dã đông. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm toàn diện về 

công tác tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn; trực tiếp có mặt tại điểm tiêm chỉ đạo, 

triển khai thực hiện công tác tiêm phòng. Huy động thành viên Ban Chỉ đạo, Trung 

tâm Chỉ huy, Trưởng thôn (tổ dân phố), nhân viên y tế thôn bản có mặt tại điểm 

tiêm trong thời gian triển khai tiêm để theo dõi, đôn đốc đối tượng đến tiêm. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp số lượng đối tượng đăng ký tiêm, có danh sách 

đối tượng tiêm cụ thể theo từng xã, thị trấn; bố trí Lịch tiêm, điểm tiêm lưu động, 

đảm bảo cung ứng đủ vắc xin COVID-19 theo nhu cầu đăng ký. 

- Chủ động điều tiết, vận chuyển vắc xin kịp thời giữa các điểm tiêm, tuyệt 

đối không để người đến tiêm phải chờ đợi do thiếu vắc xin tiêm. Bố trí cán bộ kịp 

thời cập nhật danh sách người tiêm vào Hệ thống Phần mềm tiêm chủng quốc gia 

ngay sau khi tiêm. 

3. Đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện tăng cường giám sát, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân 
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dân các xã, thị trấn trong việc tổ chức triển khai Lịch tiêm đảm bảo hiệu quả, kiên 

quyết không để thừa, hết hạn vắc xin. Rà soát danh sách cán bộ, nhân viên, người 

lao động tại cơ quan, đơn vị, những người chưa tiêm đủ 04 mũi vắc xin theo quy 

định yêu cầu đăng ký tiêm ngay.  

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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