ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1127 /UBND-VP
V/v tăng cường công tác tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19

Nam Đông, ngày 08 tháng 8 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Công an huyện Nam Đông;
- Ban Chỉ huy quân sự huyện Nam Đông;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.
Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, chính quyền và
sự phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin phòng
COVID-19 đã đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 và lần 2
của người từ 18 tuổi còn thấp lần lượt là 56,2% và 19,3%; mũi nhắc lại cho trẻ
em từ 12-17 tuổi chỉ đạt 41,8% và chỉ 68,3% trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã
tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19. Hiện nay, dịch bệnh vẫn diễn biến
phức tạp, tại Việt Nam đã ghi nhận các biến thể mới BA.4 và BA.5 và dịch bệnh
vẫn có nguy cơ gia tăng trở lại. Vì vậy, tiêm vắc xin cho đến nay vẫn là một
trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống
dịch bệnh.
Thực hiện Công văn số 8081/UBND-VH ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh
về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, Ủy ban nhân dân
huyện yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích, hiệu quả của vắc xin phòng
COVID-19; truyền thông, vận động đối tượng có nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao
gồm trẻ em), người có xu hướng né tránh, lựa chọn vắc xin.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, triển
khai quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh công tác tiêm chủng để tăng tỷ lệ bao
phủ vắc xin, đặc biệt liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 cho trẻ
em từ 12 đến 17 tuổi và mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên.
- Căn cứ chỉ tiêu vắc xin được giao khẩn trương triển khai thực hiện để
hoàn thành mục tiêu tiêm chủng:
+ Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo
an toàn và hoàn thành liều cơ bản (2 mũi vắc xin) trong tháng 8 năm 2022, đặc
biệt nhóm trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo phì, mắc bệnh nền, suy giảm miễn
dịch,…).
+ Hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), mũi nhắc lại
lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên.
+ Đẩy mạnh tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
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- Lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo huyện nếu để xảy
ra tình trạng vắc xin quá hạn phải hủy bỏ trong khi vẫn còn đối tượng có chỉ
định nhưng chưa được tiêm chủng để xảy ra dịch trên địa bàn.
2. Trung tâm Y tế huyện
- Tiếp tục đảm bảo cung ứng, phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho các địa
phương, không để tình trạng thiếu vắc xin. Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm tra
công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các xã, thị trấn.
- Theo dõi tiến độ tiêm chủng và sử dụng vắc xin hiệu quả; đẩy mạnh việc
cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các Trường học trực thuộc rà soát, lập danh sách học sinh từ 5
đến dưới 12 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ 2 mũi vắc xin; phối hợp với
cơ sở tiêm chủng địa phương để tổ chức tiêm chủng kịp thời, đảm bảo hoàn
thành 2 mũi cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.
- Chỉ đạo các Trường học trực thuộc rà soát, lập danh sách học sinh từ 12
đến 17 tuổi chưa tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) để đề xuất với cơ sở tiêm chủng đã
được phân công để tổ chức tiêm chủng ngay cho trẻ đến thời gian tiêm chủng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh hoặc người
giám hộ cho trẻ tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ và kịp
thời; tư vấn về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng thường
gặp sau tiêm và hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng.
4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
Phối hợp với ngành y tế tích cực thông tin, tuyên truyền đầy đủ, khách
quan, khoa học về lợi ích, hiệu quả vắc xin nhằm truyền tải tới người dân những
thông tin bằng nhiều hình thức, dễ tiếp thu, dễ hiểu để nâng cao nhận thức và
chủ động tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19.
5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện
Tiếp tục chỉ đạo rà soát, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tiêm các mũi
nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức,
viên chức, người lao động đang cư trú và làm việc trên địa bàn huyện. Chịu
trách nhiệm nếu cán bộ, CCVC, người lao động tại đơn vị không chấp hành việc
thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 mũi 3, mũi 4.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND;
- UBMTTQ huyện;
- Lưu: VT, VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Thanh Phước
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