
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 quyết liệt triển khai tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. 

 

              
             Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

        

Trong thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn đảm bảo an toàn, 

nâng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân thuộc diện tiêm chủng, góp phần quan 

trọng quyết định thành công của công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ 

sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên, tốc độ tiêm phòng ở một số địa phương hiện nay 

còn chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đặc biệt là huyện Ninh Sơn và Bác 

Ái: Tính đến ngày 24/07/2022, theo số liệu báo cáo trực tuyến hàng ngày, tỷ lệ 

mũi 3 nhóm 12-17 tuổi của huyện Bác Ái chỉ đạt 8,6%, huyện Ninh Sơn đạt 10,8% 

(đính kèm bảng chi tiết).  

Để tăng cường hơn nữa công tác triên khai tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, tăng nhanh tỷ lệ bao phủ các mũi văc xin cho các nhóm đối tượng, 

đặc biệt là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và những người có nguy cơ cao, đảm bảo 

an toàn, thích ứng linh hoạt trong mọi diễn biến dịch mới có thể xảy ra theo chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Thường trực Tỉnh ủy;  

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

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết liệt chỉ đạo các ban, 

ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cụ thể như sau:  

a) Tiêm cho các đối tượng ngay sau khi đủ thời gian, cụ thể: 

- Tiêm mũi 3:  

Người trên 18 tuổi: tiêm ngay sau mũi 2 ba tháng; Người đã mắc COVID- 

19: tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.  

Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi 2 năm tháng; Người đã 

mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng. 
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- Tiêm mũi 4: Tiêm ngay sau mũi 3 bốn tháng; Người đã mắc COVID-19 

thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng; 

- Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay 

sau khi khỏi bệnh ba tháng. 

b) Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vắc 

xin; tập trung truyền thông và tiêm chủng cho các đối tượng, đặc biệt cho trẻ em 

từ 5 đến dưới 12 tuổi, lưu ý các trẻ có nguy cơ cao, trẻ sống ở khu vực có tỷ lệ 

bao phủ vắc xin thấp; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến 

từng địa bàn dân cư. 

c) Khẩn trương rà soát, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 (liều 

nhắc lần 1) cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 2 cho 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong trong tháng 8/2022. 

d) Huy động các lực lượng ở địa phương bao gồm các cơ sở trong và ngoài 

ngành Y tế, lực lượng công an, quân đội, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - 

xã hội tham gia, hỗ trợ triển khai tiêm chủng theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy trình tổ chức buổi tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng trường hợp” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng; vận 

động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả 

phòng bệnh tốt nhất. 

2. 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. 

3. Giao Sở Y tế chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương 

trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; 

tổng hợp, báo cáo kết quả và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời các 

nhiệm vụ có liên quan đến công tác tiêm chủng, đảm bảo không để địa phương 

nào triển khai chậm so với tiến độ chung của Tỉnh. 

Đây là công việc rất quan trọng nhằm bảo đảm duy trì hiệu quả công tác 

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và 

địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện và kết quả công 

tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 của từng đơn vị, địa phương./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. TU (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Các huyện, thành ủy (p/h chỉ đạo); 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

                 KT. CHỦ TỊCH  

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
               Nguyễn Long Biên 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ TỶ LỆ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19  

(Tính đến ngày 24/7/2022) 

 

TT Đơn vị 

Kết quả tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến ngày 24/07/2022 

Từ 5 tuổi-<12 

tuổi 
Từ 12-17 tuổi Từ 18 tuổi 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 Mũi 4 

1 
Phan Rang 

- TC 
89,1 58,1 115,5 108,1 35,6 117,8 112,8 87,7 17,4 

2 Ninh Phước 100,4 76,8 132,0 120,7 34,3 129,7 123,6 84,9 8,2 

3 Ninh Hải 108,5 87,9 115,0 110,5 44,0 113,8 110,4 98,7 11,6 

4 Ninh Sơn 108,9 76,6 97,2 90,1 10,8 113,8 111,4 95,4 10,7 

5 Bác Ái 104,3 77,8 97,0 82,4 8,6 132,5 124,2 93,1 13,4 

6 Thuận Bắc 95,5 65,0 130,2 113,2 22,6 140,1 131,5 105,7 8,6 

7 Thuận Nam 104,9 76,6 113,7 104,2 26,0 127,3 120,7 95,9 8,2 

Tổng cộng 99,7 72,5 115,4 106,4 29,4 121,8 116,7 92,0 12,2 
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