ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 292/UBND-THVX

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến triển
khai công tác y tế năm 2022 ngày 20/01/2022 và Kế hoạch số 125/KH-BYT ngày
26/01/2022 của Bộ Y tế về tổ chức Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân;
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm:
1. Sở Y tế, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành
phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Kế
hoạch số 125/KH-BYT ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế về tổ chức Chiến dịch tiêm
chủng mùa xuân trên địa bàn theo mục tiêu, đối tượng, phạm vi, hình thức và thời
gian triển khai Kế hoạch bảo đảm hiệu quả, an toàn, theo đúng số lượng vắc xin
được cấp, tuyệt đối không để lãng phí vắc xin.
2. Sở Y tế
- Chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vắc xin, bảo quản, hướng dẫn sử dụng và
tổ chức chiến dịch tiêm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả.
- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng bố trí các ca trực để tổ chức tiêm cho
người dân một cách thuận lợi và an toàn.
- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh bố trí các đội
cấp cứu lưu động, sẵn sàng đáp ứng xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm.
- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các điểm tiêm trên toàn tỉnh
trong việc thực hiện: Đảm bảo tốt các điều kiện theo quy định về nhân lực, cơ
sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện xử lý và cấp cứu khi có tai biến xảy ra;
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức
tiêm. Không tổ chức tiêm đối với các đơn vị, địa phương không chuẩn bị đủ
điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định.
- Chú trọng công tác tập huấn, cập nhật về kỹ thuật tiêm đối với từng loại
vắc xin và kỹ năng xử lý các phản ứng sau tiêm cho cán bộ y tế làm công tác
tiêm chủng; cập nhật kết quả tiêm chủng vào sổ tiêm chủng và Hệ thống tiêm
chủng vắc xin COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương.
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3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Tiếp tục rà soát đối tượng tiêm chủng trên địa bàn, phải đi từng ngõ, gõ
từng nhà, rà soát từng người chưa tiêm, tổ chức huy động người chưa tiêm và đủ
điều kiện tiêm đến điểm tiêm theo đúng thời gian. Khẩn trương triển khai "thần
tốc" và "thần tốc hơn nữa" trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19,
bảo đảm tiêm an toàn, nhanh nhất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn
bản này và Văn bản số 5033/UBND-THVX ngày 19/12/2021.
- Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân; chủ động bố trí nhân
lực, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện khác để triển khai tiêm phòng
COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh nhất.
- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giáo dục và đào tạo trực
thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cử cán bộ phối hợp với ngành y tế tham gia
việc triển khai chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.
4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin,
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở
để nhân dân biết cụ thể về Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân; tổ chức giám sát
việc thực hiện công tác truyền thông./.
Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương;
- Cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;
- Phòng THCB-KSTTHC;
- Lưu VT, THVX (VB).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Việt Phương
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