UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3195 /UBND-VP

Vĩnh Tường, ngày 13 tháng 10 năm 2021

V/v tiêm vắc xin phòng Covid19, đợt 10/2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm
HỎA TỐC Y tế huyện; Công an huyên, Tài chính-KH, KT-HT;
- Huyện đoàn;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-SYT ngày 11/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh
Phúc về việc tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng
COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 10 năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-SYT ngày 11/10/2021 của Sở Y tế tỉnh
Vĩnh Phúc về việc phân bổ nguồn vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng
ưu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 10 năm 2021;
Để đảm bảo công tác tổ chức tiêm chủng trong tháng 10&11 năm 2021 cho
các đối tượng theo Kế hoạch; UBND huyện có một số nội dung chỉ đạo như sau:
1. Văn phòng HĐND&UBND huyện
- Phối hợp với Trung tâm Y tế về việc triển khai tiêm chủng theo Kế hoạch đợt
10; báo cáo tiến độ, kết quả tiêm chủng với BCĐ TC để kịp thời chỉ đạo.
2. Trung tâm Y tế huyện
- Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và triển khai tiêm
cho các đối tượng ưu tiên trong kế hoạch này.
- Thực hiện bố trí nhân lực, trang thiết bị đầy đủ cho các điểm tiêm và thực
hiện tiêm theo đúng quy định.
- Đảm bảo đủ lực lượng xử trí các tình huống khẩn cấp, bất ngờ trong quá
trình triển khai. Sẵn sàng đáp ứng xử lý phản ứng bất lợi sau tiêm tại các điểm
tiêm chủng và vận chuyển đối tượng tiêm chủng đảm bảo an toàn.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho đợt tiêm: làm rạp che, chuẩn bị đủ
bàn ghế, nước uống tại điểm tiêm của Trung tâm Y tế.
- Tổng hợp kết quả báo cáo với Sở Y tế, CDC, UBND huyện theo quy định.
3. Phòng Tài chính-KH, Kinh tế hạ tầng
- Phối hợp UBND các xã, thị trấn đôn đốc các Công ty, doanh nghiệp thuộc
lĩnh vực quản lý đến địa điểm tiêm đúng theo lịch, thời gian đã qui định.
- Phòng tài chính Kế hoạch cân đối ngân sách tham mưu UBND huyện hỗ
trợ kinh phí cho việc tổ chức tiêm chủng; thẩm định dự trù kinh phí của các cơ
quan trình UBND huyện xem xét hỗ trợ.
4. Phòng văn hóa-TT, Trung tâm VH-TT-TT
- Viết bài tuyên truyền, thông tin về tiêm vắc xin phòng Covid-19 Verocell
theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gửi bài, chỉ đạo đài truyền thanh xã, thị trấn đưa tin
kịp thời, chính xác về vắc xin, tình hình bệnh Covid-19 cũng như việc tăng
cường công tác tiêm chủng để phòng chống dịch bệnh.

5. Công an huyện
Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn phối hợp với các điểm tiêm
chủng chịu trách nhiệm thực hiện việc đảm bảo công tác an ninh trật tự, phân
luồng tại điểm tiêm chủng.
6. Huyện Đoàn
- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp với lực lượng công
an thực hiện nhiệm vụ phân luồng, nhập số liệu người được tiêm vào phần mềm
quản lý tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại điểm tiêm.
- Phối hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên
hỗ trợ việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tại các xã, thị trấn
có đặt địa điểm tiêm, tham gia hỗ trợ các điểm tiêm chủng về công tác nhập liệu,
tiếp đón, phân luồng,... trong suốt chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 trên địa bàn huyện.
7. Viettel Vĩnh Tường
- Phối hợp với các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng
quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong quá trình triển khai tiêm
chủng. Cử cán bộ tham gia hỗ trợ, đảm bảo phầm mềm tiêm chủng cho các đơn
vị trong suốt quá trình triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
8. UBND các xã, thị trấn.
- Chuẩn bị danh sách các đối tượng theo Kế hoạch đã được UBND huyện
phê duyệt, đôn đốc đối tượng đi tiêm phải đi đúng thời gian và địa điểm theo
lịch tiêm,tránh tập trung, mất trật tự tại điểm tiêm;
- Tuyên truyền cho 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 lựa
chọn vắc xin làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiêm chủng của địa phương.
*Đối các xã, thị trấn có điểm tiêm: Thổ Tang, Tứ trưng, Vĩnh Tường, Ngũ
Kiên, Tuân Chính, Bồ Sao, Nghĩa Hưng, Vân Xuân, Chấn Hưng, Tân Phú.
- Chỉ đạo lực lượng các tổ chức đoàn thể cấp xã/thị trấn đảm bảo công tác
an ninh trật tự, hỗ trợ phân luồng, khai báo y tế, nhập liệu vào phần mềm quản
lý tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho đợt tiêm: làm rạp che, chuẩn bị đủ
bàn ghế, nước uống tại điểm tiêm.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan; UBND các xã, thị trấn phối
hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTHU;(b/c)
- TTHĐND;(b/c)
- UBND;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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