
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC YÊN Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND 
V/v điều tra, đăng ký đối tượng 

tiêm vắc xin phòng COVID -19 

             

 Bắc Yên, ngày       tháng 3 năm 2021 

  

Kính gửi:  

  - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 
  - Trung tâm y tế huyện; 

  - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 439/SYT-NVYD ngày 16/3/2021 của Sở Y tế tỉnh 
Sơn La về việc điều tra, đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 Chủ tịch UBND huyện các ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, 
đơn vị, người dân về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

đúng quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính 
phủ, đảm bảo đúng, đủ đối tượng trong diện được tiêm. 

- Tổ chức điều tra, đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 
đúng quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính 
phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác Thông tin, truyền thông về Nghị 
quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 tới các tầng lớp nhân dân. 

- Tổng hợp danh sách đối tượng theo mẫu Phụ lục 1, Phụ lục 2 (có mẫu gửi 

kèm công văn) gửi Trung tâm y tế huyện chậm nhất ngày 26/3/2021 (đồng thời 
gửi bản mềm về địa chỉ hòm thư: phongchongdichby@gmail.com). 

Lưu ý: Cán bộ thuộc lực lượng Công an, Quân đội sẽ tổ chức tiêm theo 

ngành dọc của lực lượng vũ trang. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Cân đối tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện theo quy định. 

3. Trung tâm y tế huyện 

- Tổng hợp danh sách đối tượng được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 theo đúng quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của 
Chính phủ. Chủ động nắm bắt thông tin về tình hình cung ứng vắc xin, gửi Trung 



tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La trước ngày 30/3/2021 (đồng thời gửi bản 
mềm về địa chỉ hòm thư: baocaocovidsonla@gmail.com). 

- Tùy thuộc vào tình hình thực tế và trên cơ sở số lượng, thời gian cấp vắc 
xin của Sở Y tế cho địa bàn huyện, tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch 
triển khai chi tiết. 

- Cập nhật tài liệu, hướng dẫn đào tạo chuyên môn về tiêm phòng vắc xin 
COVID-19 của Bộ Y tế, xây dựng tài liệu, kế hoạch tập huấn về an toàn trong 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả cán bộ làm công tác tiêm chủng trên địa 
bàn. 

- Hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn huyện tổ chức thực 
hiện tiêm vắc xin COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

 Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, H1b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 
 

 
 
 

 
Thào A Mua 
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