ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 3287 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 11 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng
vắc xin phòng Covid-19 thành phố Nam Định.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày21/11/2007; Căn cứ
Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ 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;
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 Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh
Nam Định về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 tỉnh Nam Định
Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế thành phố tại Tờ trình số 190/TTr-PYT
ngày 10/7/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin
phòng Covid-19 thành phố Nam Định.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng
Covid-19 thành phố Nam Định (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành
viên như sau:
1. Bà Nguyễn Thị Như, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó
Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thành phố Nam Định, Trưởng Ban;
2. Ông Lã Khắc Thuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Phó Trưởng
ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona trên địa bàn thành phố Nam Định, Phó Trưởng ban Thường trực
3. Ông Bùi Đức Lâm, Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự thành phố, Phó ban.
4. Thành viên Ban chỉ đạo
- Ông Trần Văn Mùi, Trưởng phòng Y tế thành phố;
- Ông Phạm Đức Trung, Phó trưởng Công an thành phố;
- Ông Phạm Xuân Thụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố;
- Ông Vũ Văn Thống, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố;

- Ông Nguyễn Trí Kiên, Bí thư Thành đoàn Nam Định;
- Ông Đỗ Đăng Tùng, Chủ nhiệm Hậu cần, Ban chỉ huy Quân sự TP;
- Ông Phan Văn Lưu, Phó Trưởng phòng Y tế thành phố.
Điều 2. Thành lập 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 vắc xin và giám sát chất
lượng vắc xin
a) Thành phần gồm các Ông, Bà có tên sau đây:
- Ông Nguyễn Văn Quyết, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự TP Trưởng Tiểu ban;
- Ông Phạm Đức Trung, Phó trưởng Công an thành phố - Phó Trưởng Tiểu ban;
* Các thành viên:
- Ông Trần Thái Hà, Trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh Tật – HIV, Trung tâm
Y tế thành phố;
- Ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm
Y tế thành phố;
- Ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng Khoa Dược, Trung tâm Y tế thành phố;
- Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế
thành phố;
- Bà Nguyễn Thị Thoan, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trung tâm Y
tế thành phố.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn.
- Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin phòng Covid-19.
- 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 thành phố theo đúng quy định về
quản lý vắc xin.
- Phối hợp với các Tiểu ban để chỉ đạo công tác giám sát chất lượng vắc xin,
đảm bảo chất lượng vắc xin từ khi tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, tiêm chủng.
- Chỉ đạo 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 Lã Khắc Thuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Trưởng tiểu ban.
- Ông Trần Văn Mùi, Trưởng phòng Y tế thành phố - Phó Trưởng Tiểu ban;
* Các thành viên:
- Ông Trần Thái Hà, Trưởng Khoa Kiểm soát Bệnh Tật - HIV - Trung tâm
Y tế thành phố;

- Ông Trần Chỉ Ngọc, Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố;
- Ông Bùi Anh Ngọc, Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn.
- Phối hợp với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo
tổ chức bàn giao, tiếp nhận vắc xin tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố.
- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố.
- 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 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:
- Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Trưởng
Tiểu ban;
- Ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng kế hoạch - Nghiệp vụ - Phó Trưởng
Tiểu ban;
* Các thành viên:
- Ông Nguyễn Hùng Cường, Đội trưởng Đội An ninh, Công an thành phố Phó Trưởng Tiểu ban;
- Bà Trần Thị Thái Hà, Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố;
- Bà Trần Thị Tuyết, Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố;
- Ông Trần Hoài Nam, Bác sỹ Trung tâm Y tế thành phố;
- Thiếu tá Đỗ Văn Thuận, Nhân viên Quân y, Ban Chỉ huy Quân sự TP.
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 địa bàn thành phố.
- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan xây dựng các hướng dẫn 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.
- Đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện phòng, chống dịch tại các điểm
tiêm chủng.
- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

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:
- Ông Vũ Văn Thống, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố,
Trưởng Tiểu ban.
- Ông Phạm Xuân Thụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Phó
trưởng Tiểu ban.
* Các thành viên:
- Ông Trần Thái Hà: Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật - HIV- Trung tâm Y
tế thành phố;
- Ông Nguyễn Văn Thường: Khoa kiểm soát bệnh tật- HIV- Trung tâm Y tế
thành phố;
- Ông Trần Duy Kiên: Khoa kiểm soát bệnh tật- HIV- Trung tâm Y tế TP;
- Ông Bùi Anh Ngọc: Khoa kiểm soát bệnh tật- HIV- Trung tâm Y tế TP;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung: Khoa kiểm soát bệnh tật- HIV- Trung tâm Y
tế thành phố;
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
- Phối hợp với các Tiểu ban để chỉ đạo việc thực hiện 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 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.
- Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng chỉ đạo tổng hợp dữ liệu về nhu cầu,
số lượng, tiến độ vắc xin phòng Covid-19 cho các điểm tiêm chủng và công khai
trên bản đồ số hóa chiến dịch tiêm chủng. Tổng hợp, báo cáo thường xuyên, đột
xuất về Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế.
- Chỉ đạo công tác truyền thông chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 trên địa bàn thành phố.
- Chỉ đạo 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 Bùi Đức Lâm, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Chánh Văn phòng;
- Ông Lã Khắc Thuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Phó Chánh
Văn phòng;
* Các thành viên:
- Ông Trần Văn Mùi, Trưởng phòng Y tế thành phố;
- Ông Phạm Xuân Thụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

- Ông Đỗ Đăng Tùng, Chủ nhiệm Hậu cần, Ban chỉ huy Quân sự TP;
Ông Trần Thái Hà, Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật - HIV- Trung tâm Y tế
thành phố;
- Ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;
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.
- Ứng 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 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 Ban Chỉ huy Quân sự thành
phố, do đồng chí Chỉ huy Trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng
ban Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ huy, điều hành.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
a) Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố,
Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố; 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 nhân sự trong phạm vi công việc được
phân công.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo tự
giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Thủ trưởng các cơ
quan liên quan; Chủ tịch UBND các phường, xã và các ông, bà có tên tại Điều 1, 2
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 TP;
- Như Điều 5;
- CPVP UBND TP;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

