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                 Như Thanh, ngày        tháng 7  năm 2022 

 

Kính gửi:  

     - Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện; 

     - Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn 9610/UBND-VX  ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Triển khai Quyết định số 590/QĐ-VSDTTƯ 

ngày 04/7/2022 của Viện vệ sinh dịch tể Trung ương về phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 154 (gửi kèm theo văn bản cho đơn vị). 

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện về 

thực hiện việc tiếp nhận, phân bổ vắc xin Covid-19, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm 

chủng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh chỉ đạo giao 

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã, thị trấn và các đơn vị liên 

quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế chủ động đấu mối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh và các đơn vị có liên quan để tổ chức tiếp nhận, phân bổ vắc xin sớm nhất, 

nhanh nhất cho các xã, thị trấn. 

Khẩn trương kiểm tra, rà soát kỹ phân loại, tổng hợp chính xác số liệu các 

đối tượng, nhu cầu tiêm chủng, nhu cầu vắc xin và lập kế hoạch tổ chức bảo quản 

vắc xin và tiêm chủng an toàn theo quy định; đảm bảo diện bao phủ tối đa trên địa 

bàn (trên 97%); báo cáo kết quả tiêm chủng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

UBND huyện kịp thời theo quy định. Trường hợp số lượng vắc xin phân bổ cao 

hơn nhu cầu tại địa phương phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xử lý kịp thời 

theo quy định. 

Lưu ý: Số vắc xin Moderna phân bổ đợt 154 tại Quyết định số 590/QĐ- 

VSDTTƯ ngày 30/6/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, phải được phân bổ 

sớm để sử dụng an toàn, đúng quy định về tiêm chủng, tránh lãng phí và thực hiện 

nghiêm hướng dẫn chi tiết của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm 

Y tế huyện trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo kế hoạch tiêm vắc xin theo 

đúng quy định tiêm chủng của Bộ Y tế. 

Khẩn trương rà soát thống kê, cập nhật thường xuyên đối tượng thuộc diện 

tiêm chủng Covid-19 tổ chức tiêm đảm bảo tiến độ, tỷ lệ tiêm (mũi nhắc lại, nhắc 

lại lần 2 và tiêm mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi); nếu xã, thị trấn không 

đạt chỉ tiêu giao hoặc để xảy ra dịch bệnh tại địa phương vì các nguyên nhân chủ 
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quan (do rà soát không hết đối tượng thuộc diện phải tiêm; đề xuất nhu cầu vắc xin 

thiếu; không tổ chức tiêm chủng kịp thời...); chịu trách nhiệm trước Trưởng ban 

chỉ đạo PCD huyện và Chủ tịch UBND huyện. 

Nhận được công văn này các đơn vị khẩn trương triển khai và nghiêm túc 

thực hiện các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
 

 KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên (Th/h); 

- Thường trực huyện ủy, HĐND (B/c);      

- Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Thành viên BCĐ, PCD huyện;   

- Lưu VP.  

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                           Lê Ngọc Hoa 
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