ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2342 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y
tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID19 năm 2021-2022;
Căn cứ Quyết định 3043/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 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;
Căn cứ Công văn số 5441/BYT-DP ngày 08 tháng 7 năm 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3515/TTr-SYT ngày
29 tháng 8 năm 2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1750/SNV-TCCC
ngày 29 tháng 8 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các
ông (bà) có tên sau:
1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Các Phó Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Ban thường
trực;
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- Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh.
3. Các Thành viên:
- Ông Vũ Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ông Nguyễn Bá Tòng - Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Ông Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh;
- Ông Đào Sỹ Quý - Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ông Nguyễn Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Ông Phạm Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình
Thuận;
- Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Mời ông Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên.
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
a) Thành phần gồm các ông (bà) có tên sau đây:
- Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh - Trưởng Tiểu ban;
- Ông Nguyễn Bá Tòng - Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Tiểu ban
Thường trực;
- Ông Nguyễn Quốc Nam - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó
Trưởng Tiểu ban.
* Các Thành viên:
- Ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Lê Sỹ Hào - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế;
- Ông Trần Như Thành - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế;
- Ông Trần Thanh Hải - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế;
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- Ông Đào Sỹ Quý - Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ông Trương Văn Phước - Trưởng Ban Quân Y, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh;
- Ông Nguyễn Kim Tương - Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Trương Đức Tường Linh - Trưởng khoa Dược và Vật tư y tế, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Chế Ngọc Thạch - Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 tại các
điểm tiếp nhận theo quy định và bảo quản tại kho do Sở Y tế (Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh) quản lý hoặc các địa điểm huy động 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 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 Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng Tiểu ban;
- Ông Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Tiểu ban;
- Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Phó
Trưởng Tiểu ban.
* Các Thành viên:
- Mời ông Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên;
- Ông Phạm Văn Chương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bình
Thuận;
- Ông Võ Văn Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Lê Thành Phương - Trưởng phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình,
Sở Y tế;
- Ông Trương Văn Phước - Trưởng Ban Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh;
- Ông Phan Tấn Minh - Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh;
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- Ông Trần Thiện Nghĩa - Phó Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền
nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Bà Nguyễn Thị Liên - Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
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
tỉnh.
- Chỉ đạo tổ chức triển khai, giám sát 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 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 Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng Tiểu ban;
- Bà Ngô Lương Lam Kiều - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh -Phó
Trưởng Tiểu ban.
* Các Thành viên:
- Ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Nguyễn Văn Quyền - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế;
- Ông Lê Sỹ Hào - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế;
- Bà Phan Thị Kim Chi - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Ông Võ Ngọc Nguyên - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Hồi sức cấp
cứu và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Bà Phan Thị Thu Trang - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Ông Nguyễn Ngọc Hải - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế.
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 toàn
tỉnh.
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- 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.
- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
4. Tiểu ban Giám sát chất lượng vắc xin
a) Thành phần gồm các ông (bà) có tên sau đây:
- Ông Nguyễn Bá Tòng - Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng Tiểu ban;
- Ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phó Trưởng Tiểu ban.
* Các Thành viên:
- Ông Đào Sỹ Quý - Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ông Lê Sỹ Hào - Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế;
- Bà Trần Thị Ngọc Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn:
- 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.
5. 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 Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng
Tiểu ban;
- Ông Dương Tự - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó
Trưởng Tiểu ban;
- Ông Nguyễn Bá Tòng - Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó Trưởng Tiểu ban.
* Các Thành viên:
- Mời ông Lê Huy Toàn - Tổng Biên tập Báo Bình Thuận;
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- Ông Huỳnh Quang Tuấn - Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh;
- Ông Trương Vũ Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Viettel Bình Thuận;
- Bà Trần Thị Trinh - Trưởng phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Sở
Thông tin và Truyền thông;
- Ông Huỳnh Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ông Nguyễn Thanh Kiệt - Phó Chánh Văn phòng, Sở Y tế;
- Ông Nguyễn Hồng Thạnh - Trưởng khoa Truyền thông, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Nguyễn Quốc Huân - Chuyên viên Văn phòng, Sở Y tế.
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.
- Chỉ đạo công tác truyền thông chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.
- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực
hiện nhiệm vụ.
6. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo
a) Thành phần gồm các ông (bà) có tên sau đây:
- Ông Nguyễn Bá Tòng - Phó Giám đốc Sở Y tế - Chánh Văn phòng;
- Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh - Đồng Chánh Văn phòng.
* Các Thành viên:
- Ông Đào Sỹ Quý - Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ông Trần Như Thành - Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế;
- Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
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- Ông Đinh Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Phạm Thanh Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh;
- Ông Võ Văn Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Bà Trần Thị Ngọc Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh;
- Ông Trương Văn Phước - Trưởng Ban Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh;
- Ông Phan Tấn Minh - Trưởng Bệnh xá Công an tỉnh;
- Ông Chế Ngọc Thạch - Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Nguyễn Kim Tương - Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Ông Trương Đức Tường Linh - Trưởng khoa Dược và Vật tư y tế, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Bà Nguyễn Thị Liên - Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
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 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và Văn phòng
Thường trực thuộc Ban Chỉ đạo
1. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; phân công các thành
viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và Văn phòng Thường trực
thuộc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trưởng Ban Chỉ đạo được
sử dụng con dấu của UBND tỉnh và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng
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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 nhân sự trong phạm vi công việc
được phân công.
3. Nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, các Trưởng Tiểu ban và Văn
phòng Thường trực thuộc Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
Nhiệm vụ các thành viên thuộc các Tiểu ban do Trưởng Tiểu ban phân công.
4. Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và Văn phòng Thường trực thuộc Ban Chỉ
đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc
Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 căn cứ Quyết
định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV, NCKSTTHC, SNV (Phụng.27).

CHỦ TỊCH

Lê Tuấn Phong

