
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

V/v đẩy mạnh hơn nữa công tác 
tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông 
tin và Truyền thông; 
- Viettel Quảng Nam - Chi nhánh Tập đoàn 
Viễn thông Quân đội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe báo cáo đánh giá tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 của Sở Y tế, ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị liên quan tại cuộc họp 
chiều ngày 09/5/2022; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND/Ban chỉ 
đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố thực 
hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tăng cường hơn nữa công tác lãnh, chỉ đạo công tác tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19; 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 bệnh 
trong tình hình hiện nay và dự lường các biến chủng mới trong thời gian đến.

2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 
báo số 138/TB-UBND ngày 25/4/2022; đặc biệt 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 trong phòng, chống dịch COVID-19.

3. Sở Y tế chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về tình hình thực 
hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở nguồn vắc xin được cấp và 
nhu cầu thực tế của các địa phương, chủ động thực hiện việc phân bổ vắc xin cho 
UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai tiêm vắc xin đảm bảo tiến độ, 
kế hoạch đề ra; thường xuyên báo cáo Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
về tiến độ, nhu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh; rà soát, đề xuất UBND tỉnh khen 
thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiêm 
vắc xin phòng COVID-19.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học phối hợp với các cơ sở 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; bố trí lịch tiêm, địa điểm tiêm hợp lý 



và hoàn thành trước khi kết thúc năm học 2021-2022.
5. 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. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo 
kết quả việc 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 theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 138/TB-UBND ngày 25/4/2022.

6. Viettel Quảng Nam - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội tích cực 
phối hợp Sở Y tế kịp thời cập nhật đối tượng tiêm chủng các mũi tiêm còn thiếu 
lên  phần mềm https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. Tổ chức thực hiện rà soát, 
bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu của đối  tượng tiêm chủng phòng COVID-19 
trên Nền tảng tiêm chủng; phối hợp với các cơ sở y tế triển khai cấp hộ chiếu vắc 
xin theo quy định.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến 
độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại cho những người đến hạn 
tiêm (đối với người tiêm mũi 1 và 2 vắc xin Verocell thì mũi bổ sung là mũi 3, mũi 
nhắc lại là mũi 4). Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng kịp 
thời, đúng quy định; tập trung lực lượng, tổ chức tiêm ngay và hoàn thành các đợt 
tiêm cho trẻ em từ 5 - đến dưới 12 tuổi. Địa phương nào để lãng phí vắc xin thì 
người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước 
đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. 

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BTV Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, 
Báo Quảng Nam;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hạnh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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