
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 5 năm 2022 

Về việc triển khai Kế hoạch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 

liều bổ sung và liều nhắc lại 

(đợt 6 và đợt 7) năm 2022 

trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

 

Kính gửi: 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 
- Công an huyện; 
- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
 

Trên cơ sở Kế hoạch số 102/KH-SYT ngày 06/01/2022 của Sở Y tế tỉnh 
Kon Tum về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và 

liều nhắc lại trên địa bàn Tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch số 663/KH-YTIHDR 
ngày 25/05/2022 của Trung tâm Y tế huyện về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn huyện Ia H’Drai 
(đợt 6 và đợt 7) năm 2022 (có Kế hoạch kèm theo). Ủy ban nhân dân huyện Ia 

H’Drai có ý kiến như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ 
sung và liều nhắc lại (đợt 6 và đợt 7) năm 2022 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). 

2. Công an huyện  
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- Chỉ đạo Công an các xã phối hợp Trạm y tế xã  tiến hành rà soát, đối chiếu, 
xác minh thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cung  cấp 

mã định danh cá nhân đối với trường hợp công dân bị mất, hỏng căn cước công 
dân/chứng minh nhân dân. 

- Thực hiện việc nhập liệu, xác thực, liên thông dữ liệu  tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 với dữ liệu quốc gia. 

3 . 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 liều bổ sung và liều nhắc lại (đợt 6 và đợt 7) năm 2022. 

4. 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 liều bổ sung và liều nhắc lại (đợt 6 và đợt 7) năm 2022. 

5 . 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, 
tác dụng, lợi ích và tầm quan trọng của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 

liều bổ sung và liều nhắc lại, để các đối tượng trong diện tiêm chủng hiểu rõ và 
tích cực tham gia. 

6 . Ủy ban nhân dân các xã 

Chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ ngành Y tế trong công tác 
tiếp đón và hướng dẫn người dân đăng ký tiêm khi đến điểm tiêm chủng trong thời 

gian triển khai. Bố trí lực lượng Công an, dân quân đảm bảo công tác phân luồng, 
an ninh trật tự trong thời gian triển khai chiến dịch trên địa bàn xã. Hỗ trợ trạm y tế 

chuẩn bị bàn ghế, bố trí điểm tiêm hợp lý để đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người dân 
đến tiêm chủng. Phân công cán bộ phụ trách từng thôn và chịu trách nhiệm trong 

công tác quản lý, thông báo đối tượng đi tiêm và công tác thống kê báo cáo. Hỗ trợ 
kinh phí địa phương cho Trạm Y tế xã triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại (đợt 6 và đợt 7) năm 2022 trên địa bàn xã. 

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

chính trị - xã hội huyện:  

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã và các tổ chức chính trị - 
xã hội các xã phối hợp ngành Y tế và Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác 

truyền thông về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại, để người dân hiểu, tham gia tiêm 

chủng đầy đủ.Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc-xin phòng 
COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá 

nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm chủng khi 
đến lượt; vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý 

hoạt động tiêm chủng cá nhân tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19; đồng thời 
cử lực lượng tham gia phối hợp trong các đợt tiêm vắc xin trên địa bàn huyện.  
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Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, 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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