
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày    tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và các tiểu ban triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật phòng chống Bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính Phủ về mua và 

sử dụng xin phòng COVID-19;Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của 

Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 16/11/2018 quy điṇh chi 

tiết môṭ số điều của Nghi ̣điṇh số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về việc 

thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 toàn quốc; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022;Quyết định số 5895/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 giai đoạn 2022-2023 do COVAX Facility hỗ trợ; 

Căn cứ Văn bản số 5441/BYT-DP ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

thiết lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

tại tỉnh, thành phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/8/2021 của 

UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 

của UBND tỉnh; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 

đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021-2022; Kế hoạch số 313/KH-

UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai tiêm bổ sung và tiêm 



2 
 

nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021-2022;  

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 30/TTr-SYT ngày 22/02/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 

các ông (bà) có tên sau: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực: Ông Lê Hồng Trung, Giám 

đốc Sở Y tế. 

3. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

- Ông Đặng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế. 

- Ông Nguyễn Khắc Lập, Phó Giám đốc Sở Y tế. 

- Ông Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh. 

- Ông Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

4. Các Thành viên 

- Ông Lê Văn Kiên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải. 

- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính. 

- Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Công thương. 

- Ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.  

- Ông Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Bà Hoàng Thị Nhung, Tổng biên tập Báo Vĩnh Phúc. 

- Bà Phạm Thu Hằng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Bà Phạm Thị Hồng Thủy, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, 

thành phố. 

Điều 2. Kiện toàn các Tiểu ban và Văn phòng thường trực thuộc Ban Chỉ 

đạo, gồm các thành viên sau đây: 

1. Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và giám sát chất lượng 

vắc xin 

a) Thành phần gồm các ông, bà có tên sau đây: 

- Ông Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 

Trưởng Tiểu ban. 

- Ông Đặng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Tiểu ban. 
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- Ông Lê Văn Kiên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng Tiểu ban. 

- Ông Lê Văn Tiếp, Chủ Nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh: Thành viên. 

- Ông Đào Văn Đăng,Trưởng phòngKế hoạch - Tài chính, Sở Y tế: Thành 

viên. 

- Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y 

tế: Thành viên. 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Giám đốc Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở 

Y tế: Thành viên. 

- Bà Phùng Thị Thu Hà, Trưởng khoa Dược - Vật tư Y tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Thành viên. 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn. 

- Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiếp 

nhận theo chỉ đạo của Trung ương. 

- Chỉ đạo, tổ chức, thực hiện vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ nơi 

tiếp nhận đến các địa điểm bảo quản do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoặc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh quản lý hoặc các địa điểm huy động khác khi cần thiết. 

- Chỉ đạo tổ chức vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ các địa điểm 

bảo quản đến các địa điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định về 

quản lý vắc xin. 

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

2. Tiểu ban Tiêm chủng 

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây: 

- Ông Đặng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Tiểu ban. 

- Ông Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh, Đồng Trưởng Tiểu ban. 

- Ông Lê Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Phó Trưởng tiểu ban. 

- Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

Phó Trưởng tiểu ban. 

- Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên. 

- Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Công thương: Thành viên. 

- Ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: 

Thành viên.  

- Ông Bằng Văn Mót, Phó Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh: Thành viên. 

- Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh: Thành viên. 

- Ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Y 

Dược, Sở Y tế: Thành viên. 

- Bà Nguyễn Hoài Lê, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế: Thành viên. 
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b) Nhiệm vụ và quyền hạn. 

- Phối hợp với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và giám sát chất 

lượng vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm 

chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm chủng phục vụ 

việc quản lý và đề xuất số lượng vắc xin. 

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

3. Tiểu ban An toàn tiêm chủng 

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây: 

- Ông Nguyễn Khắc Lập, Phó Giám đốc Sở Y tế: Trưởng Tiểu ban. 

- Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Phó 

Trưởng tiểu ban. 

- Ông Vũ Đức Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở 

Y tế: Phó Trưởng tiểu ban. 

- Ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc 

Yên: Thành viên. 

- Ông Đỗ Trọng Cán, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi: Thành viên 

- Ông Bùi Trọng Thủy, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Thành viên. 

- Ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Y 

Dược, Sở Y tế: Thành viên. 

- Bà Đỗ Thị Châm, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y Dược, Sở Y tế: 

Thành viên. 

- Ông Nguyễn Văn Kiên, Viên chức, Khoa Phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Thành viên. 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn. 

- Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng để chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên quy mô toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan ban hành các hướng dẫn chi tiết về 

tiêm chủng, xử lý tiêm chủng. 

- Chỉ đạo xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Phân tích, đánh giá điều trị các ca bệnh sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 
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4. Tiểu ban ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 và truyền thông 

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây: 

- ÔngNguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Trưởng 

Tiểu ban. 

- Ông Đăng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó trưởng Tiểu ban. 

- Bà Hoàng Thị Nhung, Tổng biên tập Báo Vĩnh Phúc: Thành viên. 

- Bà Phạm Thu Hằng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

Thành viên. 

- Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Viettel Vĩnh Phúc: Thành viên. 

- Ông Nguyễn Đức Trung,  Phó Giám đốc giải pháp CNTT, Viettel Vĩnh 

Phúc: Thành viên. 

- Ông Phạm Việt Hưng, Chánh Văn phòng Sở Y tế: Thành viên.  

- Bà Hoàng Thị Lệ Thúy, Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế: Thành viên. 

- Ông Phùng Văn Nam, Chuyên viên, Văn phòng Sở Y tế: Thành viên. 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Phối hợp với các Tiểu ban để chỉ đạo việc xây dựng, triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin quản lý toàn bộ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân bổ đến khi tiêm chủng. 

- Chỉ đạo việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hồ sơ sức 

khỏe cá nhân cho tiêm chủng; xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng; triển 

khai sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 trong quá trình triển khai 

chiến dịch.  

- Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng chỉ đạo tổng hợp dữ liệu về nhu cầu, 

số lượng, tiến độ, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các điểm tiêm chủng, 

cập nhật số liệu trên hệ thống tiêm chủng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo công tác truyền thông chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. 

5. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 

a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây: 

- Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế: Chánh Văn phòng. 

- Ông Nguyễn Phú Kim, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đồng Chánh 

Văn phòng. 

- Ông Lê Văn Tiếp, Chủ Nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh: Phó Chánh Văn 

phòng thường trực 
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- Ông Đặng Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Chánh Văn phòng  

- Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ nhiệm Quân y Bộ CHQS tỉnh: Thành viên. 

- Ông Phạm Việt Hưng, Chánh Văn phòng, Sở Y tế: Thành viên. 

- Ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ Y 

Dược, Sở Y tế: Thành viên. 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Giúp việc cho Ban Chỉ đạo trong công tác điều hành, điều phối hoạt động; 

đảm bảo công tác phối hợp, kết nối giữa các Tiểu ban được thực hiện hiệu quả. 

- Thường trực 24/7 để theo dõi tình hình triển khai chiến dịch, phối hợp 

với các Tiểu ban để xử lý các tình huống phát sinh. 

- Trực tiếp báo cáo đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban 

thường trực Ban Chỉ đạo về tiến độ thực hiện hoạt động của chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19. 

c) Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, do 

đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ huy, điều hành. 

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo: 

a) Trưởng ban Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc; Phân công 

các thành viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

b) Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Sử dụng 

con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Được 

phép huy động trang thiết bị và điều động các chuyên gia, nhân sự trong phạm vi 

công việc, quyền hạn được phân công. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

1985/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các các 

ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các thành viên có tên tại Điều 1, 

Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (để b/cáo); 

- TT Tỉnh ủy (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ PCD COVID-19 của tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, VX1,4 (Tr           b).   

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Duy Thành 
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