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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người > 18 tuổi 
 

  

 Thực hiện Công văn số 6877/UBND-VXNV ngày 17/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tiếp tục rà soát, hoàn thành việc tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 cho người >18 tuổi trong năm 2021; Sở Y tế báo cáo kết quả rà soát, 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người trên 18 tuổi như sau:  

1. Công tác triển khai: 

Ngày 18/12/2021, Sở Y tế ban hành Công văn số 7407/SYT-KHNVTC về 

việc tiếp tục rà soát, hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người >18 

tuổi trong năm 2021. Theo đó, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố quan tâm, phối hợp thực hiện rà soát, lập danh sách chi tiết các trường hợp 

người >18 tuổi cư trú tại địa bàn quản lý chưa tham gia tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 gửi về Sở Y tế trước ngày 20/12/2021. 

Trên cơ sở danh sách báo cáo của các địa phương, Sở Y tế chỉ đạo Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật điều phối, có phương án, hướng dẫn Trung tâm Y tế các 

huyện, thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh các cơ sở y tế tập trung rà soát, liên hệ 

từng trường hợp người dân để cử bác sỹ trực tiếp tư vấn, giải thích, vận động và 

tiêm chủng càng sớm càng tốt, nhất là các trường hợp người cao tuổi ngại tiêm 

hoặc từ chối tiêm; phấn đấu hoàn thành việc tiêm chủng cho các trường hợp trên 

trong năm 2021. 

 2. Kết quả thực hiện: 

Sở Y tế tổng hợp danh sách chi tiết các trường hợp người dân người >18 

tuổi cư trú tại địa bàn quản lý chưa tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 (cụ 

thể về thông tin cá nhân và lý do chưa tiêm chủng) từ các địa phương thông báo 

về Sở Y tế1. 

Tính đến ngày 22/12/2021 toàn tỉnh còn lại 1.863 người thuộc nhóm có 

thể tiêm với 745 người đang là F0; 868 người có bệnh nền, già, liệt, tâm thần, 

khuyết tật; 54 người hoãn tiêm do đang bệnh, nằm viện, thai <13 tuần, mới sinh; 

những người đang ở rẫy, rừng, mới về đăng ký tiêm, không có giấy tờ tùy thân. 

 

                                           
1 Công văn số 5003/UBND-VX ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; Công văn số 

4508/UBND-VX ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; Công văn số 4753/UBND-VX ngày 

21/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước; Báo cáo số 578/BC-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Công văn số 6418/UBND-VX ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ninh Hải; Công văn số 881/TTYT-KHNVTC ngày 21/12/2021 của Trung tâm Y tế huyện Bác Ái. 
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 Bệnh viện đa khoa tỉnh triển khai tiêm vắc xin tại nhà cho các trường hợp 

lớn tuổi, đi lại khó khăn, địa phương không giải quyết tiêm, tư vấn tiêm cho các 

trường hợp lo lắng, sợ tiêm vắc xin, đến ngày 23/12/2021, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh đã tổ chức tổng cộng 23 đợt đi tiêm tại nhà cho 245 trường hợp trong đó có 

các trường hợp người nhà không đồng ý tiêm cho ba mẹ lớn tuổi, người dân 

không muốn tiêm, cũng đã được bác sĩ thuyết phục và đồng ý tiêm, góp phần 

tăng tỷ lệ tiêm vắc xin của tỉnh Ninh Thuận. 

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, 

Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với các địa phương tư vấn tại 

nhà, tiêm cho các trường hợp có bệnh nền, già, liệt, tâm thần, khuyết tật; Các 

trường hợp đang là F0 và hoãn tiêm sẽ được mời tiêm sau khi hết thời gian cách 

ly điều trị, khỏi bệnh, thai trên 13 tuần.  

 3. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới: 

- Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các 

nhóm đối tượng theo kế hoạch đề ra đảm bảo an toàn, hiệu quả và nhanh nhất. 

 - Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêm vét vắc xin, 

thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc 

nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động ngay tại 

nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc 

xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di 

chuyển được. 

 Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

cho người >18 tuổi của Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế;  

- TTKSBT; 

- BVĐK tỉnh; 

- Các phòng của Sở; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Thị Phương Ngọc 
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THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DÂN SỐ TRÊN 18 TUỔI CHƯA 

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 
 

TT 
Huyện, 

thành phố 

Đang 

là F0 

Bệnh nền, 

già, liệt, 

tâm thần, 

khuyết 

tật 

Hoãn tiêm 

do đang 

bệnh, nằm 

viện, 

thai<13 

tuần, mới 

sinh 

Đang ở 

rẫy, rừng, 

mới về 

đăng ký 

tiêm, 

không có 

giấy tờ tùy 

thân 

Tổng cộng 

 

1 

Phan Rang 

– Tháp 

Chàm 

355 257 39 5 656 

2 Thuận Bắc    37 37 

3 
Thuận 

Nam 
 460   460 

4 
Ninh 

Phước 
    0 

5 Ninh Hải 383    383 

6 Ninh Sơn  8 1 17 26 

7 Bác Ái 7 143 14 137 301 

Tổng 745 868 54 196 1.863 
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