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THÔNG BÁO 

Ý kiến Kết luận của bà Cao Thị Hồng Gấm Phó Chủ tịch UBND thị xã – 

Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại cuộc họp  

triển khai Kế hoạch tiêm vacxin Covid-19 đợt 1 năm 2021 

 

  

Ngày 26/4/2021, tại phòng họp Văn phòng Thị ủy và HĐND - UBND 

thị xã, bà Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, được sự ủy quyền của Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 thị xã, chủ trì cuộc họp triển 

khai Kế hoạch tiêm vacxin Covid-19 đợt 1 năm 2021. 

 Tham dự cuộc họp có: ông Lâm Minh Thế - Ủy viên Thường Vụ trực 

Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ thị xã; các 

Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 thị xã; Ban Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, phường; Ban chỉ đạo và 

cán bộ thực hiện tiêm vacxin covid 19 thuộc Trung tâm y tế thị xã Duyên Hải.   

   Sau khi nghe Đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế thị xã triển khai Kế 

hoạch tiêm phòng Vacxin covid 19 đợt 1 năm 2021 và các nội dung có liên 

quan đến việc tiêm phòng vacxin covid 19. 

 Bà Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Phó Trưởng Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 phát biểu kết luận như sau: 

 1. Căn cứ lịch tiêm vacxin phòng Covid-19 theo Kế hoạch số 

66/KHTTYT của Trung tâm Y tế thị xã, đề nghị các đơn vị bố trí, sắp xếp cho 

cán bộ, công chức thuộc diện ưu tiên được tiêm, tham gia tiêm vacxin đầy đủ 

theo từng buổi. 

 2. Đối với các trường hợp thuộc diện ưu tiên tiêm vacxin phòng Covid - 

19, nhưng không đồng ý tiêm, đề nghị các đơn vị, các xã, phường có văn bản, 

ký tên, xác nhận và báo cáo về Trung tâm Y tế thị xã. Giao Trung tâm Y tế  

thị xã lập danh sách những trường hợp này báo cáo về Thường trực Thị ủy, 

UBND thị xã nắm, để làm cơ sở xử lý khi có khiếu nại, khiếu kiện. 

 3. Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tiêm 

vacxin phòng Covid -19; việc vận chuyển, quản lý vacxin phải đảm bảo đúng 

quy định; tổ chức tập huấn cho đội ngũ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tiêm 

vacxin đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật chuyên môn. Đồng thời, xây dựng 



phương án đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đợt tiêm 

vacxin và công tác khám, chữa bệnh cho ngươi dân. Ban hành thông báo lịch 

tiêm vacxin phòng Covid-19, số lượng tiêm, thời gian tiêm cho thành viên 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 thị xã; các ban, ngành thị xã, 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 các xã, phường và các đơn vị 

có liên quan để sắp xếp, phân công cán bộ, công chức tham gia tiêm đầy đủ. 

 4. Giao phòng Y tế chủ động phối hợp Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị 

mội mặt cho công tác tiêm vacxin phòng Covid – 19 đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả. 

 5. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 thị xã sẽ đến điểm 

tiêm vacxin phòng covid-19 để kiểm tra công tác chuẩn bị trong quá trình 

tiêm, sau khi tiêm để kịp thời uốn nắn, xử lý những vấn đề còn vướng mắc 

thuộc thẩm quyền. 

 Trên đây là ý kiến kết luận của bà Cao Thị Hồng Gấm, Phó Chủ tịch 

UBND thị xã - Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 

tại cuộc họp triển khai Kế hoạch tiêm vacxin covid - 19 đợt 1 năm 2021, Văn 

phòng Thị ủy và HĐND - UBND thị xã thông báo đến Thủ trưởng các ban, 

ngành thị xã, Giám đốc Trung tâm Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường nắm, tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.TXU, TT.HĐND Thị xã (b/c); 

- CT, các PCT. UBND thị xã (b/c); 

- Các ban, ngành thị xã (t/h); 

- UBND các xã, phường (t/h); 

- Lưu: VT, NC (chí). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Nhựt 
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