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Số:               /UBND-VP 

V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch, vận động, khuyến khích người 

dân tham gia tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Lâm Thao, ngày 21 tháng 12 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 5880/UBND-KGVX ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, vận động, khuyến khích người 

dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Trong những ngày qua, số lượng 

bệnh nhân mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng trên cả nước, đặc biệt tại thành phố Hà 

Nội, số ca mắc đã vượt mức 1.500 ca/ngày. Để chủ động ngăn ngừa khả năng lây 

lan của dịch bệnh, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tiêm chủng, hạn chế số bệnh 

nhân chuyển nặng, bảo vệ sức khỏe những người có nguy cơ cao (người cao tuổi, 

có bệnh lý nền,…); Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, hạn 

chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch 

sắp tới; đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn dịch tại 

các khu vực có nguy cơ cao như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,…các doanh 

nghiệp trong/ngoài khu, cụm công nghiệp. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các 

tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định về phòng, chống dịch. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác 

tiêm chủng vắc xin bằng nhiều hình thức. Giao nhiệm vụ cho Tổ COVID-19 cộng 

đồng, Trưởng khu dân cư, Trạm Y tế, nhân viên y tế thôn bản đến tận gia đình động 

viên, tuyên truyền và khuyến khích người dân thuộc nhóm thận trọng tiêm chủng, 

từ chối tiêm chủng tham gia tiêm vắc xin; nhấn mạnh lợi ích của tiêm chủng vắc xin 

trong việc giảm nguy cơ nhiễm vi rút SARS-CoV-2, giảm nguy cơ chuyển nặng của 

bệnh dẫn đến tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền, người cao tuổi; từ đó 

thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về tiếp cận và tự nguyện đăng ký tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Đối với trường hợp thận trọng tiêm chủng: Thực hiện vận động người dân 

tham gia tiêm và lựa chọn điểm tiêm tại Trạm Y tế xã, thị trấn hoặc Trung tâm Y tế 

huyện để được theo dõi, giám sát và cấp cứu các tình huống phải ứng sau tiêm. 

- Đối với trường hợp từ chối không đăng ký tham gia tiêm chủng sau khi vận 

động, yêu cầu người dân thực hiện: 



2 

 

 

 

+ Ký cam kết tuân thủ thực hiện nghiêm các quy định về các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 (có mẫu Bản cam kết đính kèm). 

+ Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây lan dịch COVID-19 do không tham gia 

tiêm chủng. 

- Rà soát, chuyển danh sách người dân đăng ký tiêm vét vắc xin mũi 1 đến 

Trung tâm Y tế huyện để tổ chức tiêm ngay; không để sót ai thuộc diện chỉ định 

tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy 

cơ cao.  

2. Trung tâm Y tế huyện, phòng Y tế huyện 

- Căn cứ chỉ đạo về công tác tiêm chủng của UBND tỉnh, Sở Y tế, đa dạng 

hóa các hình thức tiêm chủng theo hướng dẫn, đảm bảo thực hiện tiêm chủng an 

toàn, nhanh nhất có thể (tổ chức xe tiêm chủng lưu động, tiêm chủng tại nhà,…).  

- Bố trí tiêm chủng cho các đối tượng thuộc nhóm thận trọng tiêm chủng tại 

các điểm tiêm bệnh viện có đủ điều kiện cấp cứu phản ứng sau tiêm kịp thời. Chú 

trọng việc đảm bảo an toàn tiêm chủng đối với các trường hợp người cao tuổi, người 

mắc các bệnh lý nền. 

3. Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch và Truyền thông, phòng Văn hóa 

– Thông tin phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về lợi ích tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa 

bàn. Đặc biệt là lợi ích của vắc xin COVID-19 đối với người cao tuổi, người mắc 

các bệnh lý nền để thay đổi nhận thức của người dân, góp phần hoàn thành sớm mục 

tiêu tiêm chủng. 

    (số liệu, danh sách người chưa tiêmcảu các xã, thị trấn, đính kèm văn bản này) 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, TT HĐND huyện;        

- Các đ/c UV BTV HU; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện;  

- TV BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Trung tâm VHTTDL&TT, Trang TTĐT huyện (đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, HC (Tú-10b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Sáu 
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Phụ lục. 

MẪU BẢN CAM KẾT KHÔNG THAM GIA TIÊM CHỦNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT KHÔNG THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

(Dành cho nhóm đối tượng từ chối tiêm chủng) 

 

Tên tôi là:…………………………………………………………………… 

Sinh ngày: ………/………/……… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ………, tôi đã được lực lượng chức năng 

(chính quyền địa phương, nhân viên y tế thôn bản, tổ COVID-19 cộng đồng,…) xã 

……………, huyện ……………… đến tận nhà vận động, giải thích, tuyên truyền về 

lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong việc giảm nguy cơ mắc, giảm 

khả năng tăng nặng tình trạng bệnh dẫn đến tử vong do COVID-19.  

Tuy nhiên, tôi không đồng ý tham gia tiêm chủng do: ......................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Tôi xin cam kết tuân thủ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cũng 

như chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không tham gia tiêm chủng mà để 

gây lây lan dịch COVID-19 cho bản thân, người thân trong gia đình và cộng đồng xã 

hội./. 

 

 ……………, ngày …… tháng …… năm ……… 

  NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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