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Số:           /KH-UBND 
 

           Bắc Yên, ngày      tháng 10  năm 2021 
  

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 
giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện Bắc Yên 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 166 /KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Sơn 
La về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 đợt 3 năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La.   

Thực hiện Công văn số 1792/SYT-NVYD ngày 16/8/2021 của Sở Y tế Sơn 

La về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa 
bàn tỉnh Sơn La.  

Để phòng, chống chủ động  bằng việc sử dụng vắc xin, Ủy ban nhân dân 
huyện Bắc Yên ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo đúng nội 

dung Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng 
vắc xin phòng COVID-19. 

2. Yêu cầu  

- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn trong 
các văn bản, công văn của Chính phủ và của Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp 

tác của người dân trong quá trình triển khai.  

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được UBND 

huyện phê duyệt và đề nghị, cam kết về số liệu rà soát báo cáo.  

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phòng chống đại dịch COVID-19 chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 70% dân số trong huyện được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết 
quý I/2022.   

+ Năm 2021  >50 % người từ 18 tuổi trở lên, tương đương  25.000 người 
được tiêm đủ 2 mũi 

+ Năm 2022 >70% dân số tương đương 35.000 người được tiêm đủ 2 mũi 
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- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng tiêm chủng 

Người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19  

+ Đợt 1, 2, 3: Đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

 + Đợt 4: Người >65 tuổi; người có bệnh lý nền; Công chức, viên chức các 

cơ quan đơn vị chưa được tiêm đợt 1, 2, 3; Học sinh, sinh viên, người lái xe, lái 
thuyền; Nhà hàng, nhà nghỉ, người cung cấp các dịch vụ thiết yếu, người bán 

hàng... 

+ Đợt 5: Toàn thể công dân từ 18 tuổi trở lên.   

Bảng 1. Dự kiến số đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 

TT Đơn vị 

Số đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 Ghi chú  

 Nam Nữ Cộng 
Người 

khuyết tật 

1 Thị Trấn 384 426 810 14  

2 Phiêng Ban 1093 1252 2345   

3 Song Pe 1423 1573 2996 12  

4 Tạ Khoa 721 663 1384 28  

5 Mường Khoa 1226 1333 2559 68  

6 Chiềng Sại 714 739 1453 49  

7 Chim Vàn 1192 1265 2457 78  

8 Pắc Ngà 1344 1472 2816 22  

9 Hồng Ngài 904 927 1831 31  

10 Tà Xùa 882 725 1607 18  

11 Làng Chếu 710 696 1406   

12 Xím Vàng 816 892 1708   

13 Hang Chú 624 400 1024   

14 Phiêng Côn 347 371 718   

15 Hua Nhàn 404 455 859   

16 Háng Đồng 291 280 571 3  

Cộng toàn huyện 13.066 13.469 26.548 323  

2. Phạm vi triển khai 

Trên địa bàn toàn huyện (tại 16 TYT xã, thị trấn) 
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3. Thời gian triển khai: từ tháng 10/2021 đến 4/2022 

 4. Hình thức triển khai 

 Tổ chức tiêm chủng chiến dịch ở tất cả các xã bao gồm tiêm chủng cố định tại 

xã và tiêm chủng lưu động đến các bản. 

Bảng 2: Dự kiến số điểm tiêm chủng trên địa bàn 

Tên đơn vị                    Số điểm tiêm 

Tại cơ sở Y tế Ngoài cơ sở Y tế 

Tuyến 

huyện 

Bệnh viện 

ĐK huyện 

Bệnh viện đa khoa huyện  

Tuyến xã Thị Trấn  Tại nhà Văn hóa thị trấn 

Phiêng Ban  Tại nhà đa năng xã 

Song Pe  Tại nhà Văn hóa xã 

Tạ Khoa  Tại Nhà Văn hóa xã 

Mường Khoa  Tại Nhà Văn hóa xã 

Chiềng Sại  Tại Nhà Văn hóa xã 

Chim Vàn Tại Trạm Y tế   

Pắc Ngà Tại Trạm Y tế   

Hồng Ngài  Tại Nhà Văn hóa xã 

Tà Xùa  Tại Nhà Văn hóa xã 

Làng Chếu Tại Trạm Y tế   

Xím Vàng  Tại Nhà Văn hóa xã 

Hang Chú  Tại Nhà Văn hóa xã 

Phiêng Côn  Tại Nhà Văn hóa xã 

Hua Nhàn  Tại Nhà Văn hóa xã 

Háng Đồng  Tại Nhà Văn hóa xã 

IV. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Lập danh sách các đối tượng thuộc diện tiêm vắc xin phòng COVID-19 
theo từng xã, từng bản, từng tiểu khu và theo nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị 

quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 và Kế hoạch 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021. 

- Tại các xã có các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thì lập danh sách các đối 

tượng là CCVC, công nhân, người lao động theo từng đơn vị, nhà máy, xí nghiệp 
để  quản lý và xây dựng kế hoạch tiêm chủng phù hợp. (lập danh sách đối tượng 

tiêm vắc xin COVID-19 phải đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu 02). 

- Tuyến huyện tổng hợp số đối tượng tiêm chủng sau khi điều tra của các xã, 
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thị trấn để có kế hoạch phân bổ, điều phối vắc xin vật tư tiêm chủng 

2. Dự kiến vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Dựa trên số đối tượng cần tiêm chủng, để xác định nhu cầu vắc xin và vật 

tư tiêm chủng cần thiết. 

+ Vắc xin: dự trù vắc xin theo từng loại trên cơ sở số liều/lọ 

+ Số bơm kim tiêm = Số đối tượng x Hệ số sử dụng (1,1) 

+ Số bơm kim tiêm dùng để pha loãng vắc xin tương ứng với số lọ vắc xin 

Pfizer 

+ Số  hộp an toàn (cái) = (Tổng số bơm kim tiêm/100) x Hệ số  hao phí 

sử dụng (1,1).  

Bảng 3: Dự kiến số lượng vắc xin, vật tư tiêm chủng trên địa bàn 

TT Xã Vắc xin (liều) Bơm kim tiêm Hộp an toàn (5 lít) 

1 Thị Trấn 810 900  

2 Phiêng Ban 2345 2500  

3 Song Pe 2996 3000  

4 Tạ Khoa 1384 1400  

5 Mường Khoa 2559 2600  

6 Chiềng Sại 1453 1500  

7 Chim Vàn 2457 2500  

8 Pắc Ngà 2816 2900  

9 Hồng Ngài 1831 1900  

10 Tà Xùa 1607 1700  

11 Làng Chếu 1406 1500  

12 Xím Vàng 1708 1800  

13 Hang Chú 1024 1100  

14 Phiêng Côn 718 800  

15 Hua Nhàn 859 900  

16 Háng Đồng 574 600  

Cộng toàn huyện 26.551 27.600  

- Dự kiến các thiết bị vật tư tiêu hao cần thiết khác cho buổi tiêm chủng gồm 

nước sát khuẩn, khẩu trang , thuốc cấp cứu chống sốc, bông, cồn..... 

- Các biểu mẫu gồm phiếu đồng ý tiêm chủng, phiếu khám sàng lọc, giấy xác 

nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19, phiếu Hướng dẫn người được tiêm chủng tự 
theo dõi sau tiêm vắc xin COVID-19. 
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3. Tiếp nhận vắc xin và vật tư tiêm chủng 

- Căn cứ kế hoạch phân bổ vắc xin của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cụ 
thể theo từng đợt. Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận, bảo quản, phân phối, cấp phát 

vắc xin tới điểm tiêm chủng. Phân công 01 cán bộ làm đầu mối phối hợp với Trung 
tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp nhận  vắc xin về kho huyện để bảo quản, đồng 

thời phân phối, cấp phát cho các điểm tiêm.  

- Các điểm tiêm nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế huyện, bảo quản và vận 

chuyển vắc xin tới các điểm tiêm trước buổi tiêm chủng. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm chủng tuân thủ theo hướng dẫn Tổ chức buổi tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19 tại quyết định số 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 

26/7/2021. 

- Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/6/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng. 

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây chuyền lạnh, 
nhân lực.... Có kế hoạch hỗ trợ  tăng cường nhân lực y tế với các địa bàn có đông 

đối tượng tiêm chủng hoặc địa bàn khó khăn. 

- Căn cứ số lượng nhân lực y tế huy động được để có thể bố trí nhiều điểm 

tiêm chủng nhằm khẩn trương thực hiện tiêm chủng ngay sau khi được cung ứng 
vắc xin. Bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các bản để tiêm cho nhiều đối 

tượng cùng thời điểm. 

- Trên cơ sở số đối tượng tiêm chủng đã điều tra, lên kế hoạch tổ chức điểm 

tiêm chủng cố định/lưu động phù hợp cho từng địa bàn để giảm thiểu việc di 
chuyển giữa các xã các bản.  

- Bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng 
bảo đảm giãn cách phòng chống dịch; sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong 

tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai 
tiêm chủng. 

- Trên mỗi địa bàn cần có Kế hoạch triển khai tiêm vét cho các đối tượng 
hoãn tiêm để đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng. 

5.  Đảm bảo an toàn tiêm chủng, sẵn sàng xử trí phản ứng sau tiêm 

chủng 

- Các điểm tiêm chủng: bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại 

chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. 

- Tổ chức các Đội cấp cứu lưu động: Bệnh viện chịu trách nhiệm hỗ trợ các 

điểm, cụm điểm tiêm vắc xin COVID-19… đặc biệt là các xã ở các vùng đi lại khó 
khăn. Các Đội cấp cứu lưu động chuẩn bị sẵn sàng và hỗ trợ cấp cứu các trường 

hợp có sự cố bất lợi sau tiêm tại điểm tiêm chủng bảo đảm tiếp cận tới điểm tiêm 
trong thời gian dưới 10 phút, khi được yêu cầu hỗ trợ từ các cơ sở tiêm chủng. 
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+ Nhân lực, trang bị đội cấp cứu lưu động (01 bác sỹ khoa hồi sức cấp cứu; 

01 điều dưỡng, có các trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu về cấp cứu theo quy 
định tại Quyết định số: 3385/QĐ-BYT ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành danh mục vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và 
trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu 

thương (trong đó thay thuốc Methylprednisolone Natri Succinate 40mg bằng thuốc 
Methylprednisolone 40mg). 

- Bệnh viện thường trực cấp cứu:  

+ Lập danh sách (kèm thông tin liên lạc), chịu trách nhiệm thường trực cấp 
cứu cho người có sự cố nặng, nguy kịch sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các 

xã,  các điểm, cụm điểm tiêm chủng gửi đến. 

+ Trong thời gian triển khai tiêm chủng COVID-19, Bệnh viện thường trực 

cấp cứu phải chuẩn bị sẵn sàng và hỗ trợ xử trí, cấp cứu các trường hợp có sự cố 
nặng, nguy kịch sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 thông qua tư vấn từ xa hoặc 

trực tiếp tại điểm tiêm chủng hoặc tiếp nhận cấp cứu, điều trị khi được yêu cầu hỗ 
trợ. Dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định (để trống tối thiểu 5 

giường/Bệnh viện) để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

6. Kiểm tra, giám sát 

- Trung tâm Y tế huyện thành lập 01 tổ kiểm tra giám sát, chủ động lên kế 
hoạch và phân công cán bộ giám sát tại các điểm tiêm để đảm bảo mục tiêu chiến 

dịch. 

* Kiểm tra, giám sát trước chiến dịch:  

+ Giám sát công tác chuẩn bị chiến dịch bao gồm điều tra đối tượng, lập kế 
hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân 
lực. 

+ Đánh giá cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Hàng tuần 
hoặc trước khi bắt đầu một đợt 1 tiêm chủng mới buổi tiêm chủng các cơ sở tiêm 

chủng tự đánh giá theo 9 tiêu chí tại Quyết định số 3518/BYT-KCB ngày 
20/7/2021 

+ Đánh giá việc chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng công tác xử trí tai biến: sử dụng 
bảng kiểm An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  tại Văn bản số 

5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021. 

- Kiểm tra, giám sát trong chiến dịch: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm 

chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm). 

- Kiểm tra, giám sát sau chiến dịch: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát 

đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo. 

7. Kế hoạch hủy bơm kim tiêm/lọ vắc xin sau khi sử dụng 

- Thực hiện quản lý chất thải trong hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, Thông tư liên 
tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài 
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nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y 

tế và hướng dẫn tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi 
trường y tế.  

- Đối với vỏ lọ vắc xin COVID-19: thực hiện việc thu gom, giám sát không 
được làm thất thoát vỏ lọ vắc xin COVID-19 ra bên ngoài.  

8. Báo cáo 

a) Báo cáo hàng ngày kết quả tiêm chủng: 

- Các điểm tiêm chủng thống kê, số đối tượng đã được tiêm và số vắc xin sử 
dụng cho tuyến trên. 

- Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo tổng hợp các điểm tiêm trên địa bàn về 

tình hình sử dụng vắc xin và phản ứng sau tiêm chủng. Thực hiện báo cáo hàng 
ngày cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh trước 15 giờ hàng ngày qua địa chỉ E-

mail và đường link nhập liệu trực tuyến.  

b) Báo cáo Tổng hợp kết quả tiêm tiêm vắc xin phòng COVID-19 sau khi kết 

thúc đợt tiêm chủng (Phụ lục 2): 

+ Các điểm tiêm chủng tổng hợp báo cáo ngay khi kết thúc đợt tiêm chủng 

cho tuyến trên. 

+ Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo sau khi kết thúc đợt tiêm chủng 3 ngày 

gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

V. KINH PHÍ 

1. Ngân sách Trung ương 

- Vắc xin, vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm vắc xin, dung dịch, hộp an 

toàn...) 

- Chi phí bồi thường cho trường hợp tử vong theo Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

2. Ngân sách điạ phương: 

- Chi hỗ trợ vận chuyển, bảo quản vắc xin, tập huấn, giám sát 

- Các vật tư tiêu hao, in ấn các biểu mẫu, điện, nước, nhiên liệu xử lý chất 
thải y tế và vệ sinh môi trường trong hiện dịch vụ tiêm chủng... 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bệnh viện đa khoa huyện 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm thành lập cụm tiêm tại Bệnh 
viện đa khoa huyện. 

- Thành lập các tổ hỗ trợ khám sàng lọc trước tiêm chủng và tổ cấp cứu tại 
các điểm tiêm chủng. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, trang thiết bị thiết 

yếu…thường trực tại điểm tiêm chủng kịp thời xử trí các phản ứng (nếu có) sau tiêm 
chủng tại điểm tiêm chủng. 

2. Trung tâm Y tế huyện 
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- Chỉ đạo Trạm Y tế xã , thị trấn xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm thành 

lập các điểm tiêm (bao gồm mời đối tượng, tiếp đón, khám sàng lọc, bố trí bàn 
tiêm, cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng,  xác nhận tiêm chủng; phối hợp với BVĐK 

huyện theo dõi, cấp cứu sau tiêm…) 

- Trưng tập cán bộ y tế xã, thị trấn để triển khai điểm tiêm chủng an toàn, 

đảm bảo đúng các yêu cầu về tiêm chủng theo quy định. 

- Thường xuyên rà soát các đối tượng tiêm chủng chỉ đạo Trạm Y tế xã liên 

hệ với các trường hợp chưa được tiêm chủng theo lịch, thông báo cho các đối tượng 
về thời gian, địa điểm tiêm chủng chính thức và tiêm vét đảm bảo đạt tỷ lệ, an toàn 
và tiến độ… 

- Chịu trách nhiệm cung cấp danh sách các đối tượng tiêm trong đợt này cho 
các điểm tiêm. 

- Tiếp nhận và cung cấp tài liệu truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền. 
Cung cấp tin, bài về lợi ích của tiêm vắc xin và những sự cố bất lợi có thể xảy ra 

cho hệ thống đài truyền thanh của huyện, xã tuyên truyền tới người dân. 

- Thành lập 01 tổ kiểm tra, giám sát trước, trong quá trình thực hiện tiêm 

chủng phòng dịch Covid-19. 

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa trong việc tổ chức buổi tiêm chủng, thực 

hành tiêm chủng, phòng và xử trí phản vệ, giám sát sự cố bất lợi tiêm chủng, đảm 
bảo an toàn tiêm chủng, hiệu quả…theo đúng quy định. 

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng theo Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm 

chủng. 

- Xây dựng kế hoạch phân bổ và vận chuyển, bàn giao vắc xin, vật tư đến 
điểm tiêm chủng. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh, UBND huyện trước 15h00 hàng ngày và báo cáo tổng kết tiêm chủng đợt 3 

sau 03 ngày kết thúc chiến dịch. 

3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Phối hợp Trung tâm Y tế 

huyện, các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết số 
21/NQ-CP ngày 16/02/2021 của Chính Phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác triển 
khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các 

hoạt động triển khai tại điểm tiêm chủng trong thời gian triển khai chiến dịch.  

4. Các ban, ngành, đoàn thể huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp 

với các đơn vị Y tế trên địa bàn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động để nhân 
dân tham gia, hưởng ứng hoạt động tiêm chủng. Phối hợp với Trung tâm Y tế thông 

báo lịch tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị và hỗ trợ  khi cần thiết. 

5. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Nghị 
quyết số 21/NQ-CP ngày 16/02/2021 của Chính Phủ về mua và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công 
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tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 bằng nhiều hình thức phù hợp; vận 

động các đối tượng tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các thành viên: Phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị Y tế, các ban, ngành, cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của người dân, vận động các đối tượng đi tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đúng kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống 

Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; 
UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế tỉnh; 
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật; 
- TT huyện ủy; HĐND; UBND huyện; 
- Cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, KHNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Thào A Mua 
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