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Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế; UBND tỉnh Nam Định trong công tác tiêm 
vắc xin phòng COVID-19; Để đảm bảo an toàn, đúng quy định và đẩy nhanh hơn 
nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định, Sở Y tế đề 
nghị các đơn vị tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch số 
71/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 1272/KH-SYT ngày 
23/7/2021 và các văn bản chỉ đạo về công tác tiêm chủng, tập trung thực hiện một 
số nội dung sau:  

1. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh sách đối tượng tiêm, Kế hoạch tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 của địa phương phù hợp với tình hình mới; Điều chỉnh, 
chấn chỉnh việc thực hiện tiêm đảm bảo theo đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu 
quả và miễn phí. Nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm 
chủng (với bất kỳ hình thức nào). Thủ trưởng đơn vị tổ chức tiêm chủng chịu trách 
nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19.  

2. Huy động tối đa nguồn lực sẵn có tham gia công tác tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 để đẩy nhanh tiến độ tiêm: Lực lượng thuộc khối y tế tư nhân tham gia 
đội tiêm, đội cấp cứu; lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tham gia 
công tác tổ chức, hỗ trợ các buổi tiêm đảm bảo an ninh trật tự, giãn cách,...; lực 
lượng để hỗ trợ việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống tiêm chủng; Huy động trang 
thiết bị (máy tính), phương tiện (xe cứu thương),... trên địa bàn. 

3. Lựa chọn địa điểm có diện tích đủ rộng để làm điểm tiêm lưu động. Lập 
các điểm chủng lưu động tại khu công nghiệp, doanh nghiệp có nhiều người lao 
động. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên bố trí tiêm theo hình thức “cuốn 
chiếu”. Mỗi huyện, thành phố bố trí tối thiểu 01 điểm tiêm tại cơ sở khám chữa 
bệnh để tiêm cho các đối tượng là phụ nữ có thai, người có bệnh nền và các trường 
hợp cần thận trọng trong chỉ định tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở tiêm chủng, 
điểm/cụm tiêm chủng. Kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm ngay về công tác tiêm 
chủng trong địa bàn quản lý. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 Ngành y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 

Khương Thành Vinh 

Kính gửi:  

- Bệnh viện trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế; Phòng Y tế huyện, thành phố. 
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