UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
BCĐ PC DỊCH COVID-19
––––––––

Số: 251 /BCĐ-YT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
TP. Bắc Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2021

V/v đảm bảo an toàn, hiệu quả trong
triển khai Chiến dịch tiêm chủng phòng
Covid-19 trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Phòng Y tế thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 3957 /UBND-KGVX ngày 05/8/2021 của UBND
tỉnh về việc đảm bảo an toàn, hiệu quả trong triển khai Chiến dịch tiêm chủng
phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 22/7/2021
của UBND thành phố Bắc Giang về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin
phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn thành phố Bắc Giang; để đảm bảo
an toàn, hiệu quả tiêm chủng, chất lượng trong việc sử dụng nền tảng quản lý
triển khai chiến dịch tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn thành phố, Chủ tịch
UBND thành phố có ý kiến như sau:
1. Trung tâm Y tế thành phố
- Tổ chức rà soát các điểm tiêm chủng trên địa bàn, đề xuất UBND thành
phố phương án huy động, nâng cấp, trang bị hạ tầ ng kỹ thuật phục vụ nhập liệu
phầ n mềm tiêm chủng, bao gồm: máy tính, đường truyền Internet, thiết bị phát
Wifi (dự phòng)... xong trước ngày 08/8/2021.
- Chủ trì phối hợp với BCĐ các phường, xã khẩn trương chuẩn hoá thông
tin các đối tượng đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Tiến
hành nhập dữ liệu (cả đối tượng đã tiêm và chưa tiêm) lên phầ n mềm Tiêm
chủng Covid-19. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/8/2021.
- Chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng phải lập kế hoạch tiêm chủng trên
phầ n mềm xong trước ngày tiêm chủng, cập nhật dữ liệu trực tuyến ngay
trong quá trình tiêm chủng (kết quả khám sàng lọc, kết quả tiêm và ghi nhận
phản ứng bất lợi sau tiêm chủng).
- Chủ động bám sát kế hoạch phân bổ vắc xin từng đợt của Sở Y tế để kịp
thời tiếp nhận và triển khai tiêm đúng đối tượng theo chỉ đạo của UBND thành
phố. Xây dựng phương án tiêm chủng phù hợp với các kịch bản khi số lượng lớn
vắc xin về cùng thời điểm.
- Hàng ngày tổng hợp kết quả và báo cáo BCĐ Chiến dịch tiêm chủng
Covid-19 thành phố trước 16 giờ 00 phút (qua phòng Y tế).
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2. Phòng Văn hòa và Thông tin thành phố
Chủ động liên hệ, bám sát hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông,
phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và UBND các phường, xã hỗ trợ xử lý
những hạn chế của phầ n mềm Tiêm chủng Covid- 19 và hướng dẫn cập nhật cơ
sở dữ liệu của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Báo cáo khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện về BCĐ Chiến dịch tiêm chủng Covid-19
thành phố để giải quyết kịp thời.
3. UBND các phường, xã
- Kiện toàn tổ nhập liệu tiêm chủng tại các phường, xã, huy động nhân lực
ngoài hệ thống y tế, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố đào tạo, hỗ trợ công
tác nhập liệu tiêm chủng tại địa phương (đội ngũ giáo viên, thanh niên tình
nguyện...); lực lượng hỗ trợ vòng ngoài điểm tiêm chủng (đại diện chính quyền
địa phương chỉ đạo, điều phối chung; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đôn đốc
đối tượng đến tại điểm tiêm; công an, dân quân tự vệ làm công tác giữ an ninh,
trật tự tại điểm tiêm chủng).
- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo thực hiện nhập dữ liệu
(cả đối tượng đã tiêm và chưa tiêm) lên phầ n mềm Tiêm chủng Covid-19. Thời
gian thực hiện xong trước ngày 15/8/2021.
- Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân cách tải ứng dụng
(App) “Sổ sức khoẻ điện tử” để đăng ký thông tin tiêm chủng; tích cực
truyền thông về tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh
xã/phường để người dân tích cực hưởng ứng tham gia tiêm chủng nhằm tăng
cường miễn dịch cộng đồng.
- Khi có số lượng vắc xin được phân bổ số lượng lớn, số người tiêm đông
cùng một thời điểm, phải tập trung cao việc tổ chức triển khai công tác tuyên truyền,
huy động nhân lực, vật lực đáp ứng yêu cầu vừa hoàn thành mục tiêu kế hoạch tiêm
chủng vừa đảm bảo an toàn phòng chống, dịch Covid-19 tại các điểm tiêm.
- Hàng ngày, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo BCĐ Chiến dịch tiêm
chủng Covid-19 trước 16 giờ 00 phút hàng ngày (Qua Phòng Y tế thành phố).
4. Giao Phòng Y tế thành phố: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan, UBND các phường, xã theo dõi tiến độ, đôn đốc thực hiện, tổng hợp kết quả
báo cáo BCĐ Chiến dịch tiêm chủng Covid-19 thành phố trước 16h30’ hàng ngày./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c);
- Các thành viên BCĐ CDTC Covid-19 TP;
- VP: LĐ, CVVX;
- Lưu: BCĐ, YT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Đính

