ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2169 /UBND-VX

Quảng Trị, ngày 01 tháng 6

năm 2021

V/v sẵn sàng nhân lực, cơ sở vật chất
triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

Kính gửi:
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 4380/BYT-DP ngày 28/5/2021
về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (sao gửi kèm theo), UBND
tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sở Y tế:
- Rà soát, tổng hợp năng lực, lập danh sách tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa
bàn; chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang
thiết bị, nhân lực, đào tạo, tập huấn đảm bảo đủ điều kiện tiêm chủng và sẵn sàng tham
gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi được huy động.
- Lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế;
lập kế hoạch sử dụng vắc xin theo từng đợt phân bổ, chi tiết đến từng loại vắc xin, đối
tượng, thời gian, cách thức triển khai, phương án phối hợp các lực lượng tại từng điểm
tiêm chủng, đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối không để lãng phí.
2. Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh và các ngành, đoàn thể và UBND các huyện,
thị xã, thành phố: Chủ động phối hợp, hỗ trợ ngành y tế trong việc vận chuyển vắc xin
tới các điểm tiêm chủng; hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự tại điểm tiêm chủng; các tổ
chức chính trị xã hội, hội, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong các đợt triển khai
chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.
3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh bố trí
nguồn kinh phí mua vắc xin theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX.
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