
     

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  1599  /UBND-VX 

V/v phân bổ vắc xin 

Moderna tiêm các liều cơ 

bản, bổ sung, nhắc lại 

Tuy Phong, ngày 01 tháng 7 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TTTH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 655/KSBT ngày 23/6/2022 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh về cấp vật tư, vắn xin phòng COVID-19 đợt 42; 

Theo tinh thần cuộc họp ngày 01/7/2022 về nghe báo cáo tình hình, kết quả 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ tiêm và 

hoàn thành tiêm hết lượng vắc xin phân bổ đợt 42, tránh nguy cơ tồn và hết hạn phải 

hủy bỏ vắc xin, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Phân bổ vắc xin Moderna 

Phân bổ vắc xin cho các xã, thị trấn để tiêm liều cơ bản cho trẻ 05-17 tuổi 

không đi học và tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại (lần 1 và lần 2) cho người 

dân từ 18 tuổi trở lên, cụ thể như sau: 

STT Đơn vị/ địa phương Số lượng phân bổ vắc xin Moderna (liều 0,25 ml) 

1 Liên Hương 100 

2 Phan Rí Cửa 200 

3 Chí Công 100 

4 Hòa Minh 40 

5 Vĩnh Hảo 40 

6 Phước Thể 40 

7 Phú Lạc 20 

8 Vĩnh Tân 60 

9 Phong Phú 40 

10 Bình Thạnh 40 

11 Phan Dũng 00 

Tổng cộng 680 

* 
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Số vắc xin còn lại (3.320 liều) giao Trung tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai 

tiêm chủng cho trẻ 05-17 tuổi đang đi học. 

2. Thời gian triển khai 

Từ ngày 02/7/2022 đến hết ngày 08/7/2022. 

3. Địa điểm tiêm 

Do các Trạm y tế xã, thị trấn/ Phòng khám đa khoa bố trí. 

4. Thủ tục tiêm 

Yêu cầu đối tượng được tiêm đem theo các giấy tờ cần thiết: Phiếu xác nhận 

tiêm mũi trước đó và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi đến điểm tiêm. 

Riêng đối với trẻ 05-17 tuổi, sử dụng mã định danh nếu chưa có Căn cước 

công dân và phải có thêm phiếu đồng ý tiêm chủng của cha/mẹ hoặc người giám hộ 

của trẻ (do các xã, thị trấn và các trường hướng dẫn). 

5. Phân công thực hiện 

5.1. Trung tâm Y tế huyện 

Theo dõi tiến độ tiêm của các xã, thị trấn để phối hợp với Văn phòng 

HĐND&UBND huyện tham mưu Tổ Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện 

điều chuyển vắc xin phù hợp với tình hình thực tế. 

5.2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Phối hợp Trung tâm Y tế huyện theo dõi, tham mưu Tổ Chỉ đạo tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Công văn này; báo cáo 

kết quả hàng ngày, định kỳ và đột xuất kết quả triển khai. 

5.3. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT&TTTH huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thông báo lịch tiêm vắc xin đến 

người dân được biết, thực hiện. 

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi 

ích tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, các sự cố bất lợi sau tiêm, khuyến cáo 

người dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng COVID-19. 

5.4. UBND các xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai tiêm liều cơ bản cho trẻ 05-17 tuổi 

không đi học và tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại (lần 1 và lần 2) cho người 

dân từ 18 tuổi trở lên đối với người dân trên địa bàn quản lý. 

- Sắp xếp lịch và thông báo cho đối tượng tiêm biết, đến tiêm đúng thời gian, 

địa điểm để đảm bảo không tập trung quá đông trong cùng một thời điểm; hướng dẫn 

cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đọc kỹ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng. 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau 

khi thực hiện tiêm chủng theo các quy định hiện hành. 

- Bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch tại các điểm 

tiêm trên địa bàn. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên và Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT/UBND huyện (Đ/c H.Sơn); 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- Chánh, PVP/HĐ&UB huyện (Đ/c Hậu); 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Hồng Sơn 

 


		2022-07-04T08:24:47+0700
	Việt Nam
	Dương Hồng Sơn<sondh@tuyphong.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-04T08:25:11+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong<tuyphong@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




