
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:            /UBND-VXNV       Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2022 

V/v tiếp tục tăng cường công 

tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19. 

 

              

               

  Kính gửi:  

    - Các Sở, ban, ngành; 

    - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn; 

- Các Hội, đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

     

   

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo sát  

sao công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã đạt 

được kết quả tích cực với 1.456.377 liều vắc xin đã được tiêm, tỷ lệ bao phủ mũi 

1, mũi 2 cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên cao, được người dân đồng tình và ủng hộ. 

Kết quả tiêm vắc xin đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh trên 

phạm vi toàn tỉnh, nhất là giảm thiểu tình trạng bệnh chuyển nặng, nhập viện và 

tử vong, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện 

nay xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa 

vào cuộc quyết liệt dẫn đến chưa đạt tiến độ tiêm chủng mũi 3, 4 theo chỉ đạo của 

chính phủ.  

Trên thế giới, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát 

trở lại tại một số quốc gia. Việt Nam tiếp tục ghi nhận các biến thể mới BA.4 và 

BA.5 và dịch bệnh vẫn có nguy cơ gia tăng bùng phát trở lại. Tiêm vắc xin là một 

trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống 

dịch bệnh. 

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/07/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 

4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế về tăng cường triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19; Công văn số 2819-CV/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về việc 

thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 kết luận của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả 

phòng chống dịch thời gian qua, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Y tế: 

- Tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa để hoàn 

thành việc cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 
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8/2022; hoàn thành sớm nhất tiêm mũi 3, 4 cho người từ 12 tuổi trở lên không để 

sót đối tượng; chú trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lực lượng y tế, 

công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, 

người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, 

trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu 

công nghiệp. Rà soát kỹ và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều 

kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công 

văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 về hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID19 và Công văn số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 về tăng cường triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định và theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế và nhà sản xuất đảm bảo tiết kiệm, khoa học, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí 

vắc xin; Thông báo rộng rãi cho người dân biết để tham gia tiêm chủng; Bố trí 

công tác tiêm chủng bao gồm việc tổ chức buổi tiêm, xử trí, theo dõi phản ứng 

sau tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để cung cấp thông 

tin đầy đủ, khách quan, khoa học, bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp thu về lợi 

ích, hiệu quả của vắc xin, nhất là trong việc ngăn ngừa chuyển nặng, tử vong khi 

mắc COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức và chủ động tích cực tiêm vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh lợi ích của vắc xin phòng COVID-

19 nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho nhóm trẻ từ 5 tuổi đến 

dưới 18 tuổi để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường trong năm học 

mới. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Triển khai quyết liệt các giải 

pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm 

chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân, giao chỉ tiêu và tiến độ thực hiện 

đến tận cấp xã, phường, thị trấn. 

- Phát động đợt chiến dịch tiêm chủng để tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em 

hoàn thành việc cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong 

tháng 8 năm 2022; hoàn thành sớm nhất tiêm mũi 3, 4 cho người từ 12 tuổi trở 

lên không để sót đối tượng. Đặc biệt, cần rà soát, tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng là người lao động quay trở lại làm việc mà chưa được tiêm đủ 

liều, đồng thời bảo đảm an toàn tiêm chủng.  

- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả 

của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân 

chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng 

cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền, những người muốn lựa chọn vắc xin, 

người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; xây dựng nội dung truyền 
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thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; tổ chức các đội tuyên truyền, vận 

động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công khai các điểm tiêm chủng trên 

địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để 

người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời. 

- Tiếp tục thực hiện quy trình tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định 1973/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của 

Ủy ban nhân tỉnh; Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo 

tiến độ và an toàn; Huy động thêm các lực lượng (Thanh niên, Phụ nữ, Công an…) 

hỗ trợ các điểm tiêm chủng nhập liệu, cập nhật dữ liệu của người dân lên phần 

mềm tiêm chủng. 

- Phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ngành y tế trong công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc xin, góp phần 

kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn, 

không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. Lãnh đạo 

cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh về kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 

đến dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ; Chuẩn bị cơ sở 

vật chất, nhân lực, thông báo và phối hợp với cơ sở tiêm chủng tại địa phương để 

tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, bảo 

đảm an toàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng 

có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của 

trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh, người chăm sóc trẻ 

đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời; đặc biệt quan 

tâm đến các em mắc bệnh lý nền, béo phì... để phối hợp với ngành Y tế thực hiện 

phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh. 

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế dự toán bổ sung nguồn kinh phí, đáp 

ứng kịp thời phù hợp với tình hình ngân sách của tỉnh theo đúng quy định, tiết 

kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo 

Ninh Thuận: Chủ động phối hợp với Sở Y tế tiếp tục triển khai các hoạt động 

truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy 

đủ, đúng lịch. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính 

trị - xã hội: Tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan, chủ động, 

tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tiêm 
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vắc xin đầy đủ, đúng lịch, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em vì lợi 

ích của bản thân, cộng đồng và tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại.  

7. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, 

tình nguyện viên tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của 

ngành y tế và vận động người dân tiêm vắc xin; hỗ trợ hậu cần, truyền thông tại 

các điểm tiêm vắc xin. 

8. Tỉnh đoàn Thanh niên: Huy động, phân công Đoàn viên tham gia hỗ trợ 

các điểm tiêm chủng tại tuyến tỉnh và trên địa bàn các huyện, thành phố. 

9. Đề nghị tất cả các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan 

Trung ương trên địa bàn, các Hội, đoàn thể khẩn trương rà soát, tuyên truyền vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và đoàn 

viên, hội viên phát huy tinh thần nêu gương, đi đầu trong việc tiêm đầy đủ các 

mũi vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; góp phần thực hiện 

nhiệm vụ chung của Tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khẩn trương triển 

khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở 

Y tế) để theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB 

- UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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