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        Kính gửi:     

  

 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các xã, thị trấn 

Từ ngày 27/9/2021 tất cả các xã trên địa bàn huyện (trừ Thị trấn Hữu Lũng đã 

triển khai tiêm trước) đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân 

từ 18 tuổi trở lên theo Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 24/9/2021 của UBND 

huyện về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 diện rộng trên địa 

bàn huyện Hữu Lũng năm 2021. 

Qua 02 ngày đầu triển khai tiêm, theo Báo cáo của Trung tâm Y tế huyện và 

các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện đi kiểm tra tại các xã cho thấy: Cơ bản 

các xã đã thực hiện nghiêm túc việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo 

đúng kế hoạch như: Xây dựng kế hoạch tiêm, thông báo lịch tiêm của từng thôn, yêu 

cầu người dân đến tiêm thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-

19 theo quy định, bố trí bàn ghi danh sách, khám sàng lọc, bàn tiêm, bàn theo dõi 

sau tiêm theo đúng nguyên tắc một chiều.  

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại một số xã còn một số mặt hạn chế như:  

- UBND các xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã chưa huy 

động hết lực lượng y tế trên địa bàn tham gia hỗ trợ tiêm: y tế các cơ quan, y tế đơn 

vị quân đội…Chưa phân công các đồng chí lãnh đạo xã, các thành viên BCĐ xã trực 

tiếp có mặt thường xuyên tại các điểm tiêm để chỉ đạo, điều hành các hoạt động 

tiêm, kịp thời xử lý, điều chỉnh khi có vấn đề phát sinh. Tổng số người dân đến tiêm 

trong ngày đạt còn thấp, chưa đảm bảo đạt trên 200 người/1 bàn tiêm/ngày. 

Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các xã, và tỷ 

lệ tiêm đạt tỷ lệ cao nhất, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, Ban chỉ đạo phòng 

chống Covid-19, Ban chỉ đạo tiêm vắc xin phòng Covid-19 các xã triển khai thực 

hiện ngay một số nội dung sau:  

1. UBND các xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã chỉ đạo, 

phân công lãnh đạo xã, thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên có mặt tại các điểm 

tiêm để chỉ đạo điều tiết nhân lực, thông báo, vận động người dân đến tiêm đảm bảo 

tỷ lệ cao nhất, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh… đảm bảo thời gian theo kế 

hoạch. 
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- Khi tiêm đến thôn nào thì chỉ đạo Trưởng thôn, tổ Covid-19 cộng đồng của 

thôn có mặt tại điểm tiêm để nắm danh sách người dân đã đến tiêm, những người 

chưa tiêm để kịp thời đôn đốc người dân đến tiêm đạt tỷ lệ cao nhất. 

- Tại các điểm tiêm phải có danh sách người từ 18 tuổi trở lên của thôn (trên 

cơ sở danh sách cử tri của thôn), giao cho cán bộ thôn phân công người theo dõi, 

đánh dấu những người đã đến tiêm, và kịp thời đôn đốc người dân đến tiêm theo kế 

hoạch. Đối với công nhân đi làm công ty, hoặc đi làm ăn xa,  chưa được tiêm, vận 

động gia đình thông báo cho người thân về tiêm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, 

(Đảm bảo 100% đối tượng này được tiêm trong chiến dịch tiêm) 

- Bố trí đủ cán bộ y tế tại bàn khám sàng lọc, đẩy nhanh tiến độ khám sàng 

lọc, không để tình trạng bàn tiêm phải chờ khám sàng lọc, không có người vào tiêm.  

Người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền các xã chịu trách nhiệm 

toàn diện về tiến độ, thời gian và kết quả chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-

19 của xã trước đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện. 

2. Trung tâm Y tế huyện: Bố trí nhân lực, chỉ đạo trạm y tế xã đẩy nhanh 

tiến độ tiêm đảm bảo đạt số người tiêm từ trên 200 người/bàn tiêm/ngày. Bố trí đủ 

nhân lực y tế, tăng thêm số bàn tiêm, đẩy nhanh tiến độ tiêm. Chỉ đạo thực hiện 

nghiêm quy định về an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ y tế. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với 

trung tâm y tế, UBND các xã, nắm thông tin, tiến độ tiêm của các xã, hàng ngày 

thông tin kịp thời trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã; tăng cường tuyên truyền 

về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 (theo tinh thần 

vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất). 

4. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện bám sát địa bàn phân 

công phụ trách, tăng cường chỉ đạo các xã tổ chức tiêm đảm bảo tiến độ thời gian và 

đạt tỷ lệ tiêm cao nhất. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- TT Huyện ủy,  HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các TVBCĐ phòng, chống dịch theo Quyết 

định số 768-QĐ/HU ngày17/9/2021; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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