ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đình Lập, ngày17 tháng 3 năm 2021

Số: 326 /UBND -VP
V/v đôn đốc lập danh sách
đối tượng tiêm vắc xin phòng
Covid -19

Kính gửi:
- Viện Kiểm sát Nhân dân huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Chi nhánh cấp thoát nước huyện;
- Hội Nông dân huyện;
- Chi cục Thuế khu vực II Đình Lập;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1317/SYT-NVYD ngày 10/3/2021 của Sở Y tế
tỉnh Lạng Sơn về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Ngày 10/3/2021 UBND huyện đã có công văn số 300/UBND-VP về việc lập
danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid -19. Tuy nhiên kết quả tổng hợp
của các cơ quan, đơn vị chưa điền đầy đủ các thông tin tại phụ lục số II. Để có
cơ sở tổng hợp chính xác số liệu gửi Sở Y tế kịp thời. UBND huyện tiếp tục đề
nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau;
1. Các cơ quan, đơn vị
- Lập danh sách, số lượng đối tượng tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19
theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số lượng đối
tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 được phân loại theo đúng quy định
tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc
mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. (Theo Phụ lục II đính kèm).
2. Trung tâm Y tế huyện
Tổng hợp, thống kê danh sách, số lượng đối tượng tiêm vắc xin phòng
Covid-19 từ 18 tuổi trở lên từ tuyến xã trong đó xác định rõ đối tượng ưu tiên
theo Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.
3. UBND các xã, thị trấn
Phối hợp với Trạm Y tế xã lập danh sách số lượng đối tượng tiêm vắc xin
phòng Covid-19 từ 18 tuổi trở lên theo Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.
- Danh sách gửi Trung tâm Y tế huyện trước ngày 11h00 ngày
20/3/2021.
Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác tiêm phòng, chống
dịch. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cung cấp
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danh sách, số lượng đối tượng tiêm phòng vắc xin Covid-19 về Trung tâm
Y tế để tổng hợp. Đảm bảo thông tin đầy đủ, phân loại chính xác và đúng thời
gian quy định.
Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Y
tế huyện Đình Lập: Bs. Hà Thị Đỗ, Phó Giám đốc, điện thoại: 0977520836./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- C, các PCVP HĐND và UBND huyện,
- Lưu: VT.
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