ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:

/UBND-KGVX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2022

V/v tăng cường tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam.
Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng
Chính phủ, Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế về việc
tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; để ngăn chặn dịch bệnh
COVID-19 quay trở lại trong thời gian đến; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan,
đơn vị và địa phương thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Sở Y tế
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, không để tình trạng vắc xin
không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí; hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc
xin mũi 3, mũi 4, bảo đảm tiến độ và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tiêm
chủng phòng COVID-19 hàng ngày tại địa phương, đặc biệt là các địa phương
có tỷ lệ tiêm chủng thấp.
- Thực hiện báo cáo thường xuyên kết quả tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tăng cường chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, các
cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát và vận động đội ngũ cán bộ giáo viên, người lao
động, người chăm sóc trẻ chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tham gia
tiêm chủng đầy đủ theo quy định.
- Giao chỉ tiêu tiêm chủng về cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các
Trường; các Trường giao chỉ tiêu về cho các lớp để tăng tỷ lệ tiêm chủng mũi 1
và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.
- Tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em tại các Trường học; đồng thời thông
báo lịch tiêm qua các nhóm lớp để huy động sự tham gia của phụ huynh, học sinh.
- Thống kê tỷ lệ tiêm theo Trường, lớp báo cáo UBND tỉnh 3 ngày/lần.
- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và Sở Y tế đẩy mạnh tuyên truyền và
triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ.
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* Kết thúc quý III năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 và mũi 2 cho trẻ
từ 5 đến dưới 12 tuổi; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi không
đạt 80% phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tập trung triển
khai các đợt cao điểm tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho
trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm chủng mũi 3, mũi 4; có biện pháp xử lý kịp
thời các thông tin sai lệch, thông tin nhiễu…
- Tuyên truyền chiến dịch tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa
bàn tỉnh là chiến dịch tiêm chủng chống dịch theo Luật Phòng, chống bệnh
truyền nhiễm và phải đạt ít nhất từ 90% đối tượng trong độ tuổi tham gia tiêm
chủng, để đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trước
các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 và kiểm soát, thích ứng an toàn với
dịch COVID-19. Mọi người dân đều phải có trách nhiệm tham gia tiêm chủng.
Cán bộ, công chức, viên chức phải làm gương, đi đầu tham gia tiêm chủng đầy
đủ các liều vắc xin phòng COVID-19.
4. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
- Chỉ đạo Khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc lập
kế hoạch về nhu cầu vắc xin, lịch tiêm và thông báo đến Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật để phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho người lao động, nhà quản lý của
cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Đến cuối tháng 8 năm 2022, hoàn thành việc tiêm chủng cho đối tượng
từ 18 tuổi trở lên liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) và liều nhắc lại lần 2 (mũi 4); cơ
quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nào có tỷ lệ tiêm chủng dưới 90% đối
tượng cần tiêm phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chịu trách nhiệm sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin phòng COVID19 được cấp để đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn. Địa phương nào để vắc
xin hết hạn phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Các huyện có tỷ lệ tiêm chủng thấp cần có các giải pháp hiệu quả và
triển khai quyết liệt hơn nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn (mũi 3 cho
người từ 18 tuổi trở lên thấp: Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức; mũi 4
cho người từ 18 tuổi trở lên thấp: Phú Ninh, Thăng Bình, Đại Lộc; mũi 3
cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi thấp: Tây Giang, Đại Lộc, Núi Thành;
mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành).
- Khẩn trương chỉ đạo các Trường thuộc thẩm quyền quản lý, UBND các
xã, phường, thị trấn và huy động các lực lượng tại địa phương để rà soát, vận
động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng với phương châm “đi từng ngõ, gõ
từng nhà, rà từng người dân” nhằm đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức
tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em.
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- Khẩn trương hoàn thành 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.
- Thực hiện truyền thông liên tục các thông điệp tuyên truyền về tiêm
chủng (mũi nhắc lại, tiêm chủng cho trẻ em) trên các phương tiện thông tin tại
địa phương; truyền tải nội dung đến các Tổ trưởng Tổ dân phố, các Bí thư chi
bộ, Hội phụ nữ và các hội, đoàn thể địa phương để lồng ghép trong các cuộc họp
tuyên truyền, phổ biến cho người dân.
- Chỉ đạo các Hội, đoàn thể, địa phương huy động nguồn nhân lực hỗ trợ
ngành Y tế trong việc tổ chức tiêm chủng (mời đối tượng, đón tiếp, nhập liệu…).
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- BTV Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (O).
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