
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

 

Số:             /UBND-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mai Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2021 

V/v tổ chức triển khai thực hiện 

Công văn số 10315/BYT-DP của 
Bộ Y tế. 

 

                Kính gửi: 
 
 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 05/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai công văn số 10315/BYT-DP ngày 04/12/2021của Bộ Y tế. 

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

người dân trong độ tuổi chỉ định; đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định 

và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là 

người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền. Hoàn thành việc bao phủ mũi 1 

cho 95% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối 

tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đối với những xã, thị trấn đã đạt được độ bao 

phủ vắc xin cao cần rà soát kĩ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người 

dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc xin.  

- Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và 

những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu 

rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19.  

2. Trung tâm Y tế huyện  

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung 

cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản theo hướng dẫn tại Công văn số 

10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại các 

điểm tiêm chủng, rà soát số lượng vắc xin đã được phân bổ để chỉ đạo, đôn đốc 

việc tiếp nhận vắc xin và triển khai tiêm chủng kịp thời, không để xảy ra tình 

trạng thừa vắc xin với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải huỷ bỏ gây 

lãng phí.       



- Chỉ đạo các điểm tiêm chủng tăng cường thực hành an toàn tiêm chủng, 

theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm; hướng dẫn 

người được tiêm theo dõi sức khoẻ sau khi tiêm và liên hệ với cơ quan y tế gần 

nhất khi cần thiết; xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm. 

 Yêu cầu phòng ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn khẩn trương 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT (D01). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Lại Như Long 
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