
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND  Đình Lập, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch 446/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND 

huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, 

điều hành của UBND các cấp trong việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. 

2. Tiếp tục rà soát, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, trong đó tập trung tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 

tuổi bảo đảm hoàn thành trong tháng 8/2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 

3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 

12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tại các xã, thị trấn. Qua kiểm tra, phát hiện những vấn đề còn hạn 

chế, cần khắc phục trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công 

tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 của UBND cấp xã; kịp thời chỉ đạo chấn 

chỉnh, phê bình, xử lý các cá nhân, đơn vị, địa phương chưa tổ chức thực hiện 

tốt công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.   

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử 

huyện (đưa tin). 

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra  

- UBND các xã, thị trấn.  

- Các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn các xã, thị trấn.  



2 

 

2. Nội dung kiểm tra 

Kiểm tra việc thực hiện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng trên địa bàn theo các văn bản của tỉnh, của huyện, như: Chỉ thị số 11-

CT/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 và điều trị những trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-

2; Công văn số 879/UBND-KGVX ngày 31/7/2022 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; phòng, chống sốt xuất 

huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác…, trọng tâm vào các nội dung sau: 

a) Việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn 

bản của cấp trên về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng 

trên địa bàn; việc phân công nhiệm vụ, phối hợp thực hiện trong triển khai công 

tác tiêm vắc xin tại địa bàn; 

b) Công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người 

dân tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

c) Kết quả triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 

tượng trên địa bàn (rà soát, quản lý đối tượng tiêm; tiến độ; kết quả thực hiện 

nhiệm vụ); khó khăn vướng mắc; kiến nghị các giải pháp, sáng kiến trong triển 

khai tiêm tại địa bàn;   

d) Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-

19 đối với các điểm tiêm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý (tình hình triển 

khai, kết quả kiểm tra; các sai phạm phát hiện và kết quả xử lý). 

3. Phương thức kiểm tra: Kiểm tra tình hình thực tế tại một số cơ sở 

tiêm vắc xin trên địa bàn, làm việc tại trụ sở UBND xã, thị trấn. 

4. Thời gian kiểm tra: Trong tháng 8/2022 (thời gian kiểm tra cụ thể sẽ 

thông báo sau). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch, Chương 

trình kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

a) Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ sở y tế trong việc 

thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; có kế hoạch bảo đảm cung 

ứng đủ vắc xin cho công tác tiêm phòng. 

b) Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Văn phòng HĐND và 

UBND huyện tổng hợp kết quả thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-

19 cho các đối tượng trên địa bàn huyện gửi Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh thông báo công khai hàng ngày kết quả tiêm vắc xin trên loa phát 

thanh, đồng thời báo cáo UBND huyện theo quy định. 
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3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên Đoàn kiểm tra phân công 

lãnh đạo tham gia Đoàn kiểm tra, chuẩn bị các nội dung liên quan. 

4. UBND các xã, thị trấn 

a) Thành lập các Đoàn tự kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-

19 tại các địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo các nội dung trên; xây dựng báo 

cáo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn theo nội dung kiểm 

tra (những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất…); bố trí địa 

điểm, thành phần làm việc. 

b) Chuẩn bị nội dung báo cáo, tham dự làm việc với Đoàn kiểm tra. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các TV BCĐ theo QĐ số 668-QĐ/HU; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.                                                                  

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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