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Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Huy động lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ chiến dịch
tiêm vắc xin phòng Covid-19 diên rộng trên địa bàn huyện Gia Bình
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương
năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năn 2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số
chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ về chi
phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong
phòng, chống dịch COVID-19;
Xét đề nghị của BCĐ huyện phòng, chống dịch COVID-19.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huy động lực lượng, cơ sở vật, trang thiết bị hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc
xin phòng Covid-19 diện rộng trên địa bàn huyện Gia Bình từ ngày 25/9 đến ngày
27/9/20201 như sau:
1. Công an huyện: Tăng cường ở mỗi điểm tiêm 02 cán bộ công an huyện
cho Công an xã, thị trấn có điểm tiêm thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
và an toàn điểm tiêm (tổng cả lực lượng công an xã, thị trấn và tăng cường là 06
người/ điểm tiêm);
2. UBND các xã, thị trấn căn cứ vào lịch tiêm của đơn vị mình có trách nhiệm cử
12 cán bộ hỗ trợ tại điểm tiêm, gồm:
- 01 lãnh đạo UBND phụ trách tại điểm tiêm;
- 03 cán bộ phụ trách phân luồng, xác minh đối tượng của đơn vị mình, đôn

đốc gọi đối tượng vào tiêm, đảm bảo trật tự, giãn cách và các quy định về công
tác phòng chống dịch.
- 03 cán bộ hỗ trợ ghi phiếu xác nhận tiêm chủng cho đối tượng;
- 05 cán bộ giáo viên, nhân viên trường học (có 5 máy tính xách tay) hỗ trợ
nhập liệu.
3. UBND các xã: Lãng Ngâm, Bình Dương và Thị trấn Gia Bình có trách
nhiệm đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị (bạt, bàn, ghế, quạt…) và
các điều kiện vật chất khác cho điểm tiêm vắc xin phòng Covid -19.
- Làm đầu mối đảm bảo công tác hậu cần ( ăn trưa, nước uống…) cho cán
bộ, nhân viên y tế và lực lượng được tăng cường hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin
phòng Covid -19.
4. Trung tâm Y tế huyện bố trí các bàn tiêm tại các điểm tiêm để tổ chức
tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Điều 2. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của lực lượng hỗ trợ, cơ sở vật,
trang thiết bị để hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 được thực hiện theo
chế độ hiện hành từ nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã, thị trấn và các nguồn hỗ
khác.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Y
tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Công an huyện và UBND
các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các Phó CVP, lưu: VT.
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