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Số:           /UBND-VP 

V/v tăng cường thực hiện công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày        tháng 9  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện Tam Dương; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- UBND, BCĐ các xã, thị trấn. 
 

      

Thực hiện Văn bản số 8290/CV-BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc v/v tăng cường thực hiện công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh (được sao gửi kèm). Chủ 

tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực BCĐ tiêm vắc xin 

Covid-19) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, BCĐ các xã, thị 

trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên 

theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về 

việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Văn bản số 7717/BYT-DP ngày 

16/9/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; Kế hoạch Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc về Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/8/2021 của 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 

20/7/2021 của UBND tỉnh. 

2. Rà soát, lựa chọn các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

quy định của Bộ Y tế tại Văn bản số 5798/BYT-DP ngày 20/7/2021; của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 5822/UBND-NN4 ngày 18/7/2021. Đảm bảo đầy đủ các điều 

kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực,.. theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Tăng cường thực hiện công tác quản lý, phân loại, thu gom xử lý chất thải y tế 

phát sinh trong quá trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của 

Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiêm chủng trong các buổi 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế; đặc biệt 

không để xảy ra tình trạng đông người trong cùng một thời điểm mà không đảm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-21-nq-cp-2021-mua-va-su-dung-vac-xin-phong-covid19-465983.aspx


bảo khoảng khách; phải thực hiện bố trí, sắp xếp thời gian tiêm phù hợp cho các 

đối tượng, bảo đảm khoảng cách và an toàn trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trong mỗi buổi tiêm. 

4. Rà soát, đánh giá lại quy trình và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công 

tác tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; đảm bảo thực hiện 

an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong mỗi buổi tiêm. 

5. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng 

để tiêm vắc xin cho người không đúng đối tượng. Nghiêm cấm việc nhận tiền từ 

các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thức nào). Xử lý 

nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện theo quy 

định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình  
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