
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH Ia H’Drai, ngày         tháng 9 năm 2021 

Về việc triển khai kế hoạch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 

(đợt 7) năm 2021 trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai 

 

     

Kính gửi: 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị xã hội huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tiêm1; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4475/KH-SYT ngày 16/9/2021 của  của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 

(đợt 7/2021) trên địa bàn tỉnh Kon Tum và trên cơ sở Kế hoạch số 1124/KH-

YTIHDR ngày 17/9/2021 của Trung tâm Y tế huyện về triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 (đợt 7) năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 7) 

năm 2021 đảm bảo các mục tiêu đề ra.  

- Chủ động liên hệ với Sở Y tế đề xuất nhu cầu vắc xin, vật tư liên quan tiêm 

chủng, tài liệu truyền thông, thực hiện tiếp nhận, bảo quản, phân phối đúng theo 

quy định. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực 

hiện Kế hoạch (nếu cần). 

- Thông báo thời gian, địa điểm cho các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng 

tiêm nắm để tham gia tiêm đầy đủ. 

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ tiêm vắc xin hằng ngày. Kết thúc đợt tiêm báo 

cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong chiến dịch (nếu có). 

                                           
1 Tại phụ lục 2 thuộc đối tượng tiêm và danh sách kèm theo Kế hoạch số 1124/KH-YTIHDR ngày 

17/09/2021 của Trung tâm Y tế huyện.  
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2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Trên cơ sở đề nghị hỗ trợ kinh phí của 

Trung tâm Y tế huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét hỗ trợ kinh phí 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 7) năm 2021. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, phối hợp với Trung tâm 

Y tế huyện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 7) năm 2021. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông: Phối hợp 

với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng 

của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19, tác dụng, lợi ích của việc tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 để các đối tượng trong diện tiêm chủng hiểu rõ và tích cực 

tham gia. 

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng tiêm: Phối hợp với Trung tâm Y tế 

thông báo cho các đối tượng được tiêm vắc xin tham gia đầy đủ, theo đúng kế 

hoạch đề ra (có biểu mẫu và danh sách đối tượng tiêm kèm theo). 

6. Ủy ban nhân dân các xã: Trên cơ sở Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 (đợt 7) năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các tổ chức 

chính trị - xã hội tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa, tầm 

quan trọng, tác dụng, lợi ích của tiêm vắc xin đầy đủ. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và tham gia tích cực với 

ngành Y tế trong việc triển khai thực hiện hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-

19 trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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