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    Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Theo báo cáo của Sở Y tế tại Công văn số 2659/SYT-NV ngày 21/7/2022 

về tiến độ hoàn thành chỉ tiêu cam kết về tiêm chủng của các địa phương; tính 

đến ngày 20/7/2022, còn nhiều địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng 

theo nội dung đã ký kết với Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19 tỉnh (Bình Long, Bù Đăng, Bù Đốp, Hớn Quản, Phú 

Riềng…). 

Để tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; 

chủ động ứng phó nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh khi xuất hiện các biến 

chủng mới của vi rút SARS-CoV-2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp tục huy động sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tăng 

cường truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong tình hình 

dịch bệnh hiện nay; phối hợp nhiều hình thức truyền thông trên loa, đài, phát 

thanh…. kết hợp với vận động trực tiếp tới từng hộ gia đình để người dân tham 

gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ, kịp thời theo đúng hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 1, 

mũi 2, mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) của người trên 18 tuổi và mũi 1, mũi 2 của trẻ 

em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu đã cam kết với 

Sở Y tế; đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp phấn đấu 100% các đối 

tượng tiêm chủng đều được tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo bao phủ vắc xin cho 

các nhóm đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, nắm 

chắc đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 ở từng 

thôn, ấp, khu phố... Từ đó, tổ chức vận động, thông báo đến từng hộ gia đình để 
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người trên 18 tuổi, cha/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý đưa trẻ em tham gia tiêm 

chủng đầy đủ, kịp thời, đúng lịch, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Rà soát, thống kê cụ thể số lượng người có hộ khẩu thường trú, tạm trú 

trên địa bàn, đã tiêm ở địa phương khác mà chưa thống kê vào số liệu tiêm 

chủng của địa phương mình; trên cơ sở đó, cập nhật đối tượng này vào số liệu 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 của địa phương mình và báo cáo Sở Y tế để tổng 

hợp, theo dõi. 

- Nếu để tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân thấp dẫn đến dịch xảy ra trên 

địa bàn thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Sở Y tế đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội 

dung chỉ đạo nêu trên đảm bảo kịp thời, đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:                          KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;           PHÓ CHỦ TỊCH 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;   

- LĐVP, các Phòng;   

- Lưu: VT, P.KG-VX, T-16322/7. 

 
 
 

                                                                                  Trần Tuyết Minh 
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