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                                      Kính gửi: 

- Đoàn công tác BTV Huyện ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; 

- Công an huyện;  

- Các phòng: Y tế, VH-TT huyện; 

- Các trung tâm: Y tế, VH-TT huyện; 

- Đồn BP Cửa Sót;  

- Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch 1823/KH- SYT ngày 03/6/2022 của Sở Y tế về việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 28 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 28 với số lượng 12.654 liều 

vắc xin Pfize cho 12.654 người, là các đối tượng sau:  

- Ưu tiên tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng: người từ 50 

tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể 

nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 

như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công 

nghiệp theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 1527/SYT-NVY ngày 

12/5/2022. 

- Tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở 

lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021. 

- Tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. 

- Tiêm mũi 1 cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn.  

2. Trung tâm Y tế huyện  

- Quản lý, bảo quản, phân phối vắc xin được cấp theo chỉ tiêu phân bổ của 

Sở Y tế. 

- Chỉ đạo các điểm tiêm vắc xin trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc quy 

trình tiêm vắc xin theo các hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 2688/SYT-NVY 

ngày 31/7/2021 về việc đảm bảo thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Văn bản số 2967/SYT-NVY ngày 17/8/2021 về việc triển khai ứng 

dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 và thực hiện đầy đủ các nội dung 

theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành 

kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế; Quyết định 

số 4355/QĐ-BYT ngày 10/10/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám 

sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 
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- Lập kế hoạch tiêm, kiểm tra, hướng dẫn cụ thể các đơn vị, địa phương được 

bố trí điểm tiêm, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo, thông báo mời tiêm đến từng 

đối tượng được tiêm phòng theo quy định. 

- Thực hiện tốt phần mềm quản lý vắc xin tại các điểm tiêm, cập nhật các đối 

tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên hồ sơ sức khỏe điện tử.  

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Y tế): 

+ Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày trước 17 giờ;  

+ Báo cáo kết quả, danh sách công dân được tiêm vắc xin vào cuối đợt tiêm.  

- Bố trí đủ cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm; giám sát 

chặt chẽ và chịu trách nhiệm về chuyên môn trong quá trình thực hiện tiêm vắc 

xin. 

3. UBND các xã, thị trấn 
- Căn cứ lượng vắc xin được cấp, chủ động xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 28 cho đối tượng ghi tại Mục 1. 

- Phân công lực lượng hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phân luồng 

đối tượng tránh tập trung đông người; bố trí không gian, ghế ngồi và các điều kiện 

khác đảm bảo theo quy định phòng, chống dịch. 

- Tuyên truyền, đề nghị người được tiêm chủng mang theo thẻ Căn cước 

công dân có gắn chip điện tử (đối với trường hợp đã có thẻ CCCD) hoặc mang 

theo Giấy xác nhận số định danh cá nhân và thông tin công dân (đối với trường 

hợp chưa được cấp thẻ CCCD) do Công an xã, thị trấn cấp theo mẫu của Bộ Công 

an ban hành để nhập vào dữ liệu phần mềm quản lý tiêm phòng quốc gia. 

- Công khai số điện thoại của cán bộ y tế để tư vấn cho người được tiêm 

chủng khi có phản ứng sau tiêm.  

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện triển khai kế hoạch tiêm chủng đợt 28 bảo 

đảm kịp thời, an toàn, đúng quy định. 

- Tổng hợp danh sách đối tượng đã được tiêm vắc xin của các xã, thị trấn 

cuối đợt tiêm, báo cáo BCĐ phòng, chống dịch huyện theo quy định.  

* Nếu xã, thị trấn nào không tiếp nhận đủ vắc xin sử dụng để tiêm mũi 3; 

mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên; tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 12 tuổi trở 

lên và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm hoặc để tỷ lệ bao phủ 

vắc xin cho người dân thấp thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương 

đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. 

4. Phòng Y tế 

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện triển khai kế hoạch tiêm chủng bổ sung đợt 

28 bảo đảm kịp thời, an toàn, đúng quy định. 

- Kiểm tra công tác tiêm chủng tại các điểm tiêm, tổng hợp danh sách đối 

tượng đã được tiêm vắc xin cuối đợt tiêm, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

huyện, Sở Y tế theo quy định. 

5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 

Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm phòng 

Vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19; kế hoạch tiêm phòng Vắc xin đợt 28 



 

3 

 

của Ủy ban nhân dân huyện để người dân thuộc diện phải tiêm phòng biết và tham 

gia đây đủ. 

6. Công an huyện 

- Phối hợp Trung tâm Y tế, các điểm tiêm, chỉ đạo Công an cấp xã cập nhật 

thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư trên địa bàn; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm tiêm 

(theo Kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện).  

- Cung cấp danh sách, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để tổ chức tiêm 

cho các cán bộ,chiến sỹ trên địa bàn. 

7. Đồn Biên phòng Cửa Sót; Tểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội 

Biên phòng Hà Tĩnh 

Cung cấp danh sách, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm cho 

các cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn. 

8. Đề nghị các Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy, UBMTTQ và 

các đoàn thể 

Chỉ đạo các đơn vị phụ trách; tuyên truyền tại cơ sở, cán bộ, đoàn viên, hội 

viên và toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng công tác tiêm phòng COVID-19 

đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 

thực hiện, hoàn thành công tác tiêm chủng đợt 28 trước ngày 25/6/2022./. 
  

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hà 
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