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4495 /UBND-VP

V/v cập nhật số đối tượng tiêm vắc
xin COVID-19 từ 12 tuổi trở lên và
rà soát số lao động, người đi làm
ăn xa để có phương án đảm bảo
công tác phòng, chống Covid-19
trong dịp Tết
KHẨN

Kính gửi:

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn;
- UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, theo báo cáo của các đơn vị chuyên môn trong quá
trình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, ghi nhận tình trạng di
biến động dân cư giữa các địa phương, đặc biệt là công nhân tại các khu công
nghiệp, người sống tại khu giáp ranh… Ngoài ra một số người dân khi quay trở lại
sinh sống, làm việc trước đó đã được tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại các địa
phương khác. Trên thực tế số đối tượng là người lớn từ 12 tuổi trở lên cần tiêm vắc
xin COVID-19 trên địa bàn đã thay đổi so với đăng ký ban đầu.
Để đánh giá đúng tiến độ triển khai, có cơ sở đề nghị phân bổ vắc xin tiêm
mũi 2 và tiếp tục tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa tiêm chủng, Chủ tịch UBND
huyện có ý kiến chỉ dạo như sau:
1. Giao UBND các xã, thị trấn
- Khẩn trương chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng điều tra, rà soát số đối tượng
trên 12 tuổi cần tiêm vắc xin COVID-19 tại địa phương (Bao gồm các trường hợp
sinh sống tại địa phương và trường hợp không sinh sống nhưng làm việc trên địa
bàn; số người của địa phương đã đi khỏi địa bàn hoặc có kế hoạch tiêm ở ngoài
tỉnh) theo biểu mẫu gửi kèm và gửi về UBND xã để tổng hợp chung trước 11h00’
ngày 08/12/2021.
- UBND xã tổng hợp danh sách tại các tổ Covid cộng đồng, các bản, tiểu khu gửi
về Trung tâm Y tế huyện trước 15h00’ ngày 08/12/2021 theo địa chỉ Email:
tiemchungmaison@gmail.com để tổng hợp chung, bản dấu đỏ nộp trực tiếp tại Khoa
kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế huyện. Sau thời gian trên các xã, thị trấn không gửi
danh sách về Trung tâm y tế huyện để tổng hợp thì được hiểu là không có số liệu báo cáo
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật nếu để
xảy ra tình trạng phán ánh, khiếu kiện, đơn thư… của công dân.
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- Chỉ đạo rà soát số lao động, người đi làm ăn xa của địa bàn, có phương án
đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên
đán Nhâm Dần 2022. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện (qua
Phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện) trước ngày 10/12/2021 để tổng hợp,
tham mưu xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19.
2. Giao Trung tâm Y tế huyện
Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện, UBND các xã, thị
trấn khẩn trương điều tra, rà soát và báo cáo số đối tượng 12 tuổi trở lên cần tiêm
vắc xin COVID-19 tại địa phương. Đồng thời có trách nhiệm tổng hợp danh sách
đối tượng để gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm căn cứ đề xuất và có kế
hoạch phân bổ vắc xin, cũng như tính độ bao phủ vắc xin cho chính xác. Thời gian
hoàn thành trước 15h00’ ngày 09/12/2021.
3. Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát số lao động, người
đi làm ăn xa… có phương án đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19 trong dịp
Tết dương lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời gian hoàn thành trước
ngày 13/12/2021.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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