UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3624 /UBND-VP

Tam Dương, ngày 02 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Văn bản số
8572/UBND-VX1 ngày 29/9/2021
của UBND tỉnh Vĩnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện;
- Công an huyện Tam Dương;
- UBND, BCĐ các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 8572/UBND-VX1 ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc v/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 (được sao gửi kèm),
Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
huyện yêu cầu:
1. Giao Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan
liên quan; Chủ tịch UBND các xã thị trấn tiếp tục rà soát, lập danh sách đối tượng,
chuẩn bị sẵn sàng phương án, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai
tiêm vắc xin với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021.
- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên
(ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính
phủ; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và Kế hoạch số
178/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo an toàn, hiệu
quả, theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng độ bao phủ mũi 1 và tiêm mũi 2 cho
các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định.
- Thực hiện ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm
chủng theo hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông. Khẩn trương
nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin và nhập
mới đối tượng tiêm hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo
đúng tiến độ tiêm chủng của các đơn vị.
2. UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục
tuyên truyền để người dân, người lao động hiểu rõ "Vắc xin tốt nhất là vắc xin
được tiêm sớm nhất", “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối
với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; Quán triệt người dân, người lao
động chấp hành sự bố trí, sắp xếp của cơ quan chức năng, triển khai tiêm vắc xin

theo đúng quy định, không chờ đợi, không lựa chọn vắc xin, ảnh hưởng đến kế
hoạch tiêm chủng của tỉnh theo nội dung Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại
Văn bản số 8523/UBND-VX1 ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCTUBND huyện;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên;
- Lưu: VT.
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