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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mai Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2021 

     

                               Kính gửi: 

 

 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1261/KSBT-PCBTN ngày 12/11/2021 của Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La về việc  thống nhất báo cáo số liệu độ bao phủ 

vắc xin phòng COVID-19 (có văn bản kèm theo). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện và UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương rà soát các nhóm đối tượng chưa được tiêm vì các lý do: 

hoãn tiêm, chống chỉ định tiêm, không đồng ý tiêm... phải được vào danh sách và 

nằm trong tổng số đối tượng thuộc diện tiêm chủng vắc xin COVID-19 của địa 

phương (mẫu số) để tính độ bao phủ. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch tiêm vét 

cho nhóm đối tượng trên đảm bảo độ bao phủ theo kế hoạch của Bộ Y tế 

- Tổng hợp danh sách toàn bộ các công dân sau rà soát về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y 

tế để làm cơ sở tính chính xác độ bao phủ vắc xin trên địa bàn. 

2. Giao UBND các xã, thị trấn 

- Rà soát lại toàn bộ các công dân đang có mặt tại địa phương theo hình 

thức rà soát và lập danh sách từng bản/tiểu khu/từng thôn xóm, từng hộ gia đình 

và từng đối tượng…các nhóm đối tượng chưa được tiêm vì các lý do: Hoãn tiêm, 

chống chỉ định tiêm, không đồng ý tiêm... phải được vào danh sách và nằm trong 

tổng số đối tượng thuộc diện tiêm chủng vắc xin COVID-19 của địa phương 

(mẫu số) để tính độ bao phủ. 

* Lưu ý: Những đối tượng đi làm ăn xa, không có mặt trên địa bàn (đã 

được tiêm hoặc chưa được tiêm) thì không được tính vào số đối tượng thuộc 

diện tiêm chủng của địa phương. Trường hợp đối tượng trở về địa bàn để tiếp 

tục sinh sống, làm việc thì đối tượng sẽ được cộng vào tổng mẫu dân số của địa 

KHẨN 



 

phương. Các trường hợp đi từ các tỉnh khác chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc 

xin phòng COVID-19 nào thì sẽ được tính vào độ bao phủ vắc xin của huyện, 

xã nơi đối tượng sinh sống, làm việc; Nếu đối tượng đã được tiêm mũi 1 ở tỉnh 

khác sau đó về địa phương sinh sống và tiêm mũi 2 tại huyện, xã thì độ bao 

phủ vẫn được tính như các đối tượng sinh sống tại địa phương. 

- Tổng hợp danh sách toàn bộ các công dân sau rà soát về Trung tâm y tế 

huyện để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế để làm cơ sở tính chính xác 

độ bao phủ vắc xin trên địa bàn. 

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc./. 

 

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

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

 
 

Lại Như Long 
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