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Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện; 

-Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
 

 

Thực hiện Kế hoạch 2059/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022, UBND 

huyện đã triển khai các đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối 

tượng theo Nghị Quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ; Quyết 

định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của bộ Y tế và xây dựng kế hoạch số 

122/KH-UBND ngày 16/8/2021 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Kim Bảng. Đến nay, số 

lượng vắc xin được phân bổ trên 26.000 liều (mũi 1 và mũi 2) đã triển khai tiêm 

hết trên địa bàn huyện. 

Để có cơ sở lập kế hoạch tiêm chủng trong thời gian tới đảm bảo an toàn 

tiêm chủng và tiến độ, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp 

và các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau: 

1. Tiếp tục rà soát, tổng hợp số lượng nhu cầu vắc xin theo đối tượng ưu 

tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP và Kế hoạch 122 của UBND huyện, độ tuổi 

(trên 65 tuổi, từ 18 – 65 tuổi, bệnh nền, phụ nữ có thai…) và lập danh sách cụ 

thể các đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ (mới 

được tiêm 1 mũi vắc xin) vắc xin phòng COVID-19 số lượng theo biểu mẫu gửi 

kèm và gửi về UBND huyện (qua Phòng Y tế) trước 14h ngày 01/10/2021 bằng 

văn bản và gửi bản điện tử bằng file Excel qua hòm thư: pyt.hkb@gmail.com 

(đ/c Hảo, sđt 0967.337.987) để tổng hợp lập dự trù tiêm chủng.  

2. Đăng ký danh sách chi tiết đối tượng tiêm chủng trực tuyến theo cơ 

quan/đơn vị qua Cổng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ 

https://tiemchungcovid19.gov.vn và làm theo hướng dẫn. 

3. Các xã, thị trấn đã triển khai tiêm chủng đề nghị hoàn thiện danh sách 

và hồ sơ tiêm chủng đầy đủ các thông tin bắt buộc, gửi về Trung tâm Y tế (đ/c 

Trà sđt 0399.963.658) để cập nhật kịp thời lên Cổng công khai thông tin tiêm 

chủng theo quy định (chậm nhất 15h ngày 29/9/2021). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, và các 

xã, thị trấn thực hiện ngay những nội dung trên. Trong quá trình triển khai nếu 

có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ về UBND huyện (qua Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế SĐT: 0988.971.005 hoặc 0983.040.471)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, YT. 
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Phạm Hoàng Tùng 
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