
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-UBND      Quảng Nam, ngày          tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm
Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp 

nghe báo cáo tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 3) và công tác 
triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh 

Ngày 22/4/2022, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến 
độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 3) và công tác triển khai tiêm vắc xin cho 
trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh 
đạo các Sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 
Viettel Quảng Nam, Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về tiến 
độ tiêm vắc xin (mũi 3) và công tác triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 
dưới 12 tuổi; ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

I. Đánh giá chung
UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá rất cao sự vào cuộc kịp thời của các 

cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch 
COVID-19 thời gian vừa qua; nhiều địa phương đã tiêm chủng rất tốt, đạt tỷ lệ 
rất  cao; đến nay, đã hoàn thành việc tiêm mũi 1 (đạt 100%), mũi 2 (98,3%), mũi 
3 (72,6%), tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi cũng đạt tỷ lệ rất cao, hoàn thành kế hoạch 
đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương tỷ lệ tiêm mũi 3 còn thấp, cần phải 
tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tiêm mũi 3 trong 
tháng 4/2022. 

II. Thời gian đến, tiếp tục xác định công tác tiêm chủng là biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trọng tâm, hàng đầu, là “lá chắn thép” để phòng, chống 
dịch; đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ 
đạo triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 “thần tốc, thần tốc hơn nữa”; 
trong đó, chú trọng tập trung thực hiện ngay một số nội dung chủ yếu như sau:  

1. Sở Y tế
- Thực hiện tốt Công văn số 2007/BYT-DP ngày 20/4/2022 của Bộ Y tế, 

đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin; đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 3 cho người 
từ 18 tuổi trở lên (hoàn thành trong tháng 4/2022).

- Triển khai thực hiện Công văn số 1815/BYT-CNTT ngày 08/4/2022 của 
Bộ Y tế, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 
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tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau 
khi được phân bổ vắc xin; triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học với 
phương châm “tiêm đến đâu, an toàn đến đó”.

- Chỉ đạo toàn ngành Y tế nâng cao trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quy 
trình tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Bố trí các điểm tiêm chủng 
tập trung, lưu động một cách khoa học, hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được 
tiêm chủng miễn phí, kịp thời, đúng quy định với phương châm “đi từng ngõ, gõ 
từng nhà, rà từng người” và tiêm chủng “vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm 
với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước”.

- Chỉ đạo các bệnh viện tích cực tham gia phối hợp xử trí kịp thời các 
trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, các cơ sở tiêm chủng tăng cường quản lý 
tốt đối tượng, đảm bảo người dân được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch trình, an 
toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an, các Sở, ngành liên quan tổ chức triển 
khai cấp “Hộ chiếu vắc xin”; thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-
19, khẩn trương cập nhật đối tượng tiêm chủng các mũi tiêm còn thiếu lên phần 
mềm https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư; thời gian hoàn thành trước ngày 05/5/2022 theo yêu cầu tại 
Công văn số 1975/BYT-CNTT ngày 19/4/2022 của Bộ Y tế. 

- Rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm 
chủng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và duy trì việc xử 
lý phản ánh theo quy trình của Bộ Y tế tại Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 
08/11/2021; bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu của đối tượng tiêm chủng 
phòng COVID-19 trên “Nền tảng tiêm chủng” và thực hiện ký số chứng nhận 
tiêm chủng vắc xin trên “Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19” theo Công 
văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế. Thời gian hoàn thành 
trước ngày 30/4/2022.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo 
Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các trường học phối hợp với các cơ sở y tế cùng cấp tiến hành rà 

soát, lập danh sách học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn mình phụ trách.
- Đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19; vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ từ 5 đến dưới 12 
tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

- Phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực 
hỗ trợ công tác tiêm chủng cho học sinh an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, 
Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Quảng Nam

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về hiệu quả, lợi ích của tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 và tính an toàn của vắc xin; xác định vắc xin là “lá 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID-19. 
- Tiếp tục tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác thông tin, truyền 

thông về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tiêm phòng vắc xin ngừa 
COVID-19 tại cơ sở và báo cáo cụ thể với UBND tỉnh tại cuộc họp về phòng, 
chống dịch COVID-19 gần nhất.

4. Công an tỉnh
- Phối hợp với Sở Y tế, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai cấp 

“Hộ chiếu vắc xin”; thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo 
Công văn số 1495/BYT-CNTT ngày 24/3/2022 của Bộ Y tế về việc đôn đốc bổ 
sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư.

5. Viettel Quảng Nam
- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương sử dụng “Nền tảng quản lý tiêm 
chủng COVID-19” và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các ngành chức 
năng, các địa phương tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến việc áp dụng 
“Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19” vào công tác quản lý tiêm chủng vắc 
xin COVID-19 trên địa bàn.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Huy động tối đa nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất hỗ trợ ngành Y tế 

trong việc tổ chức tiêm chủng (mời đối tượng, đón tiếp, nhập liệu…). 
- Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai ngay chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn.
- Tổ chức các cuộc họp kiểm điểm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và quyết 

liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên 
(nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp và địa phương mới được 
phân bổ vắc xin); thường xuyên vận động người dân tích cực tham gia tiêm 
chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. Đảm bảo 
trang thiết bị, máy vi tính cho cơ sở để thực hiện nhập liệu, lưu ý “tiêm đến đâu 
nhập dữ liệu đến đó, tiêm đến đâu an toàn đến đó”.

- Chỉ đạo ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách, 
tiêm ngay cho trẻ đang đi học và tại cộng đồng thuộc độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

- Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân bằng 
nhiều hình thức (trên loa phát thanh cơ sở, trực tiếp cho cha, mẹ/người giám 
hộ…) về đối tượng tiêm chủng, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của việc 
tiêm vắc xin và theo dõi phản ứng sau tiêm.

- Báo cáo tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 về 
Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định.
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- Địa phương nào tổ chức tiêm chủng vắc xin không đúng hạn, để vắc xin 
hết hạn và không đúng kế hoạch đề ra thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 
phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh.

III. Về giải quyết một số kiến nghị, đề xuất
1. Thống nhất giao Sở Y tế triển khai phân bổ vắc xin và đặc biệt chú ý ưu 

tiên phân bổ vắc xin cho các địa phương miền núi trước 31/5/2022. Trình 
UBND tỉnh phê duyệt ngay Kế hoạch phân bổ khi nhận vắc xin.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng 
Nam, Báo Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về lợi ích và hiệu quả 
của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm 
Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 (mũi 3) và công tác triển khai tiêm vắc xin cho trẻ 
em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh vào ngày 22/4/2022. Yêu cầu các Sở, 
Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan khẩn trương phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH QN;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (O).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
    

Võ Văn Viên
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