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Tam Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chấn chỉnh việc tiêm không đúng đối
tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 8217/UBND- KT5 ngày 21
18/9/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc v/v chấn chỉnh việc tiêm không đúng đối tượng được ưu tiên tiêm vắc
xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh (được sao gửi kèm theo). Chủ tịch UBND
huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu các
đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, Trung tâm Y tế, Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao
- Tổ chức thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo theo đúng
chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành.
- Tổng hợp danh sách, triển khai tiêm vắc xin đảm bảo theo đúng quy định,
đúng nhóm đối tượng ưu tiên.
- Thực hiện tốt công tác tập huấn, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân biết,
tuân thủ các quy định, chấp hành sự bố trí sắp xếp của các cơ quan chức năng.
Công khai rộng rãi danh sách triển khai tiêm vắc xin trước khi tiêm và danh
sách hoàn thành tiêm từng đợt tại các điểm tổ chức tiêm vắc xin.
2. Giao Trung tâm Y tế huyện
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc
triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, kịp thời phát hiện các trường hợp tiêm
không đúng đối tượng ưu tiên, tham mưu UBND huyện có biện pháp xử lý theo quy
định.
- Trung tâm Y tế kiểm soát chặt chẽ các quy định tiêm chủng, các nhóm đối
tượng tiêm và đảm bảo tổ chức tiêm vắc xin an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng
- Khẩn trương cụ thể hóa Kế hoạch tiêm chủng, chi tiết thứ tự tiêm chủng để
nhân dân trên địa bàn huyện biết, kiểm tra giám sát việc thực hiện.

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện chặt chẽ các quy định tiêm
chủng, các nhóm đối tượng được tiêm và đảm bảo tổ chức tiêm vắc xin an toàn,
hiệu quả, đúng đối tượng.
4. Phòng Văn hóa và TT; Trung tâm Văn Hóa - TT- TT
Phối hợp với phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế tăng cường tuyên truyền về
tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó tập trung tuyên truyền về các nhóm đối
tượng ưu tiên theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021, Kế hoạch số
197/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh và các quy định khác có liên
quan, các hành vi bị cấm, các hình thức xử phạt.
5. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường kiểm tra, rà soát các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm theo
đúng quy định. chấn chỉnh ngay các thôn, xóm thực hiện lập danh sách sai nguyên
tắc, sai quy định, sai đối tượng ưu tiên vắc xin phòng Covid-19
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về các nhóm đối tượng
được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 để nhân dân, doanh nghiệp thuộc đối
tượng tiêm biết, thực hiện và kiểm tra giám sát
UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- C,PCVP HĐND & UBND huyện;
- Như kg;
- Lưu: VT.
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