ỦY BAN NHÂ DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1516/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt dự kiến phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định
447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc
mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành
Hướng dần tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng
COVID19;
Căn cứ Quyết định số 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 và Quyết định số
3400/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng
COVID-19;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 199/TTr-SYT ngày 16/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Phê duyệt dự kiến phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 đối với
các cơ quan, đơn vị và địa phương có tên trong Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo.
Điều 2.
1. Sở Y tế tổ chức tiếp nhận, bảo quản và triển khai thực hiện cấp phát
vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định. Hướng dẫn và chỉ đạo triển khai
tiêmchủng tại các điểm tiêm cho các đối tượng, đảm bảo an toàn.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển
khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương đảm bảo hiệu quả, đúng đối
tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và chỉ đạo
của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả tiêm chủng gửi Sở Y tế để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.
3. Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Nam Định thực hiện công tác tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích,
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ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; Chỉ định, chống chỉ
định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm
chủng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của
tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-

Như Điều 3;
Bộ Y tế;
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
Các đ/c PCT UBND tỉnh;
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
Lưu: VP1, VP7.
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