
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 6  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, chống dịch COVID-19 và 

công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh 

Ngày 16/6/2022, 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 trực tuyến với các 
huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch 
COVID-19 và công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh; tham dự 
Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Y tế, 
Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn; tại điểm 
cầu các huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, 
UBND, các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan và lãnh đạo các bệnh viện đa 
khoa tuyến Trung ương, tuyến tỉnh đóng trên địa bàn.

Sau khi nghe Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về tiến 
độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 và công tác phòng, chống dịch 
sốt xuất huyết, một số đề xuất, kiến nghị liên quan; ý kiến phát biểu của đại biểu 
dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

I. Đánh giá chung
Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã 

triển khai thực hiện và kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các ngành, địa phương, trong đó có 
công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một vài 
địa phương có tỷ lệ tiêm nhắc lại mũi 1 (Nam Trà My, Bắc Trà My, Đại Lộc, Núi 
Thành, Điện Bàn) và tiêm cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi (Tam Kỳ, Phú Ninh, 
Duy Xuyên, Tiên Phước, Quế Sơn) còn thấp. Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết 
đang bùng phát mạnh, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tăng nhanh (tăng gấp 5 
lần) so với cùng kỳ năm 2021; dự báo tình hình sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức 
tạp trong thời gian đến.

II. Thời gian đến, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 25-TB/BCĐ ngày 08/6/2022, đồng thời tránh nguy cơ 
“gánh nặng kép” cho hệ thống y tế do xu hướng gia tăng các dịch bệnh mùa hè như sốt 
xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ…; đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:
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1. Sở Y tế
- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc “thần tốc hơn nữa” việc tổ chức tiêm vắc xin 

mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên (đối với người tiêm mũi 1 và 2 vắc xin 
Verocell thì mũi bổ sung là mũi 3, mũi nhắc lại là mũi 4), nhất là việc tiêm mũi 
4 cho tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều 
kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực 
để tiêm chủng cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung 
ứng vắc xin với phương châm “Tiêm đến đâu, an toàn đến đó”.

- Triển khai tiêm chủng đối với số lượng vắc xin được phân bổ đợt 146 và 
147 theo quyết định vào ngày 16/5/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 
đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, không để hủy bỏ vắc xin, tránh lãng phí.

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác tiêm chủng vắc xin bảo đảm kịp 
thời, chất lượng, an toàn, khoa học, hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được 
tiêm chủng miễn phí, đúng quy định với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng 
nhà, rà từng người”.

- Tập trung quyết liệt công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các 
dịch bệnh nguy hiểm, không để dịch lan rộng trong cộng đồng, phấn đấu không 
để xảy ra tử vong do dịch bệnh.

- Thường xuyên tổ chức giao ban với Trung tâm Y tế; chỉ đạo các cơ sở 
khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, 
đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không 
được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, chủ trì tổ chức các đoàn công 
tác kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác chỉ đạo phòng, chống dịch sốt xuất 
huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch với công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Tiếp tục rà soát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh phối 

hợp tổ chức tốt việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi; chuẩn bị các 
điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch trong các 
kỳ thi sắp đến, nhất là tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (tổ chức vào 
các ngày 06-09/7/2022) được an toàn, nghiêm túc.

- Tiếp tục phối hợp, tuyên truyền, tư vấn, vận động phụ huynh học sinh 
tích cực cho con em đi tiêm chủng kịp thời, đúng lịch. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích 

của việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức đoàn kiểm tra 
việc thực hiện công tác thông tin, tuyền truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại 
địa phương.
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- Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, cung 
cấp các dụng cụ tuyên truyền (khẩu hiệu, tờ tranh, các cuốn sách nhỏ... bằng 
những thông tin đơn giản, dễ hiểu, minh họa rõ ràng). Nội dung tuyên tuyền: diệt 
lăng quăng/bọ gậy phòng chống véc tơ chủ động theo nội dung Quyết định 
3711/QĐ-BYT ngày 19/9/2014 của Bộ Y tế; tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, 
mức độ nguy hiểm, triệu chứng bệnh, cần đến cơ sở y tế để khám/điều trị khi 
nghi mắc bệnh sốt xuất huyết.

4. Sở Tài chính
Căn cứ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và đề xuất của ngành Y tế tham 

mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phòng, chống dịch sốt xuất huyết đảm bảo đúng 
quy định.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp cùng ngành y tế, ngành giáo dục rà soát, lập danh sách tiêm 

cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đang đi học và tại cộng đồng. Đối với tiêm vắc 
xin cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đã mắc Covid-19, sẽ trì hoãn tiêm sau khi mắc 
bệnh 3 tháng nên các địa phương rà soát ngay để tiêm cho trẻ ngay khi đủ điều kiện.

- Khẩn trương nhận vắc xin và tiêm ngay cho các trường hợp tiêm nhắc 
lại khi được phân bổ; trong vòng 5 ngày các địa phương chưa nhận, Sở Y tế có 
trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hợp 
lý, hiệu quả theo 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".

- Giao trách nhiệm cụ thể cho UBND cấp xã, các Phòng, Ban liên quan và 
huy động các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt Chiến 
dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai Chiến dịch vệ 
sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng 
có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, 
các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi, các ổ bọ gậy nguồn để tiến hành 
các hình thức tiêu diệt lăng quăng/bọ gậy. 

- Chỉ đạo các kênh thông tin thực hiện: Văn bản chỉ đạo của chính quyền 
các cấp, truyền thông trên truyền hình, truyền thanh của địa phương, phát thanh 
xã, phường, cộng tác viên, họp tổ dân phố/tổ tự quản.

- Chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan y tế nơi xảy ra ổ dịch: 
tăng cường kiểm tra đôn đốc các hoạt động phòng chống dịch, bổ sung kinh phí, 
cơ sở thuốc, hóa chất, phương tiện, nhân sự sẵn sàng phục vụ công tác chống dịch.

- Thành lập đội xung kích diệt lăng quăng tuyến tổ, thôn, ấp: thành 
phần gồm trưởng thôn, dân phòng, cộng tác viên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ 
nữ, Đoàn Thanh niên, học sinh... hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
chống dịch cấp xã để triển khai các hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy tại cộng 
đồng. Tổ chức nội dung hoạt động theo Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 
19/9/2014 của Bộ Y tế.
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6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn
Tổ chức các buổi phổ biến kiến thức, thông tin, giáo dục đến các đoàn 

viên, hội viên, người dân, giúp mọi người cùng hiểu và trực tiếp tham gia các 
hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trong Hội viên, đoàn viên thanh 
niên mình phụ trách.

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 trực tuyến với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố vào ngày 16/6/2022. 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, Hội, 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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