ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 560 /UBND-VP

Cao Lộc, ngày 11 tháng 03 năm 2021

V/v thông kê, lập danh sách các
đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin
phòng dịch COVID-19.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành cơ quan, đơn vị huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn 1317/SYT-NVYD ngày 10/3/2021 của Sở Y tế tỉnh
Lạng Sơn về việc lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Để kịp thời lập danh sách thống kê các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin
phòng COVID-19 là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc
tại các cơ quan, đơn vị và người đang sinh sống trên địa bàn đảm bảo số liệu thống
kê chính xác, đầy đủ và không trùng lặp đối tượng. Ủy ban nhân dân huyện yêu
cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn và UBND các xã, thị
trấn khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:
1. Đối với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện
- Tổng hợp, thống kê danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động đang làm việc tại các cơ quan theo nhóm ưu tiên đối tượng tiêm vắc xin
phòng COVID-19 theo quy định.
- Lực lượng Công an, Quân đội thống kê riêng theo chỉ đạo của Bộ Công an,
Bộ Quốc phòng.
- Riêng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm đầu mối tổng hợp, thống kê
danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các
trường học trực thuộc trên địa bàn.
Thống kê danh sách theo Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm của văn bản này
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tổng hợp, thống kê danh sách cán bộ, công chức, người lao động đang làm
việc tại các cơ quan theo nhóm ưu tiên đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19
theo quy định.
- Khẩn trương chỉ đạo cán bộ chuyên môn, lực lượng chức năng tổng hợp
danh sách người dân trên địa bàn quản lý thuộc các đối tượng ưu tiên tiêm phòng
vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của
thông tin và số lượng đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 được phân
loại theo đúng quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
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Lưu ý:
- đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ 18 tuổi trở lên trong đó xác
định rõ đối tượng ưu tiên theo Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.
- Danh sách của các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị huyện gửi về UBND
huyện qua Trung tâm y tế huyện Cao Lộc trước 14 giờ 30 phút ngày 12/3/2021.
(Đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ Email: ytdpytecaoloc@gmail.com) để tổng
hợp báo cáo theo quy định.
3. Trung tâm y tế các huyện Cao Lộc
- Là đầu mối phối hợp với Văn phòng UBND và HĐND huyện tổng hợp,
thống kê danh sách, số lượng đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ 18 tuổi
trở lên từ phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn
trong đó xác định rõ đối tượng ưu tiên theo Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm.
- Tổng hợp danh sách thống kê của huyện gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Lạng Sơn đảm bảo thời gian theo quy định. (Đồng thời gửi bản mềm qua địa
chỉ Email: nvysytls@gmail.com).
UBND huyện yêu cầu các phòng, ban cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện
nghiêm túc nội dung trên.
Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm y tế
huyện Bs. Đinh Hoàng Giang, Phó Giám đốc phối hợp giải quyết, điện thoại:
0913.553.266./.
(Gửi kèm Công văn 1317/SYT-NVYD ngày 10/3/2021 của Sở Y tế trên hệ
thống VNPT-iOffice)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở Y tế;
- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quy
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