
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 tăng cường công tác phòng,
 chống dịch bệnh và 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 Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng 
Chính phủ, Thông báo số 941/TB-BYT ngày 18/7/2022 của Bộ Y tế; theo Báo 
cáo số 1675/BC-SYT ngày 20/7/2022 của Sở Y tế về tăng cường công tác 
phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Ủy ban nhân dân 
tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện ngay một số nhiệm vụ 
cụ thể như sau:

1. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thông 
báo số 941/TB-BYT ngày 18/7/2022 của Bộ Y tế và Công văn số 4521/UBND-
KGVX ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác 
phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tuyệt đối không 
được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện mục tiêu 
kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát trở lại, góp phần phục hồi nhanh và 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

2. 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.

- Tăng cường công tác chỉ đạo trong việc tổ chức mua sắm, đấu thầu 
thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý; bảo đảm 
đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 và phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

- Thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng, 
chống dịch sốt xuất huyết tại địa phương, đặc biệt là các điểm nóng có nguy cơ 
cao sốt xuất huyết.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc công tác 
thu dung, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế; rà soát trang thiết bị 
phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, đặc biệt là dịch truyền cao phân 
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tử; xây dựng kế hoạch phân tuyến điều trị phù hợp với thực tế tại địa phương, 
tránh quá tải bệnh viện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng 
Nam, Báo Quảng Nam tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để người dân 
hiểu về lợi ích, hiệu quả và đồng thuận tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 
mũi 3, mũi 4 và tiêm vắc xin cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi kịp thời, đầy đủ 
để duy trì bền vững hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19; thông tin về hiệu 
quả của vắc xin phòng COVID-19 trong giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, tử vong 
do COVID-19 đối với người lớn và trẻ em; thông tin bằng chứng khoa học về 
lợi ích của vắc xin phòng COVID-19 trong việc bảo vệ trẻ em khỏi Hội chứng 
viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) theo nội dung truyền thông của Bộ Y tế tại 
Công văn số 3465/BYT-TT-KT ngày 30/6/2022.

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 xây 

dựng kế hoạch về nhu cầu vắc xin và tích cực phối hợp với Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin cho người lao động, nhà quản lý 
của cơ sở sản xuất kinh doanh, hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo số 257/TB-UBND ngày 

11/7/2022 của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng có hiệu quả 
số lượng vắc xin phòng COVID-19 được cấp để đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng trên 
địa bàn mình phụ trách. 

- Các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp: mũi 3: Nam Trà My, Bắc Trà 
My, Núi Thành và mũi 4: Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My cho người từ 18 
tuổi trở lên; mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: Hội An, Tây Giang, Đại Lộc; 
mũi 1 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An phải có 
ngay các giải pháp và thực hiện quyết liệt, thần tốc hơn nữa nhằm tăng tỷ lệ tiêm 
chủng trên địa bàn. Địa phương nào để vắc xin đợt 35 hết hạn phải chịu trách 
nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

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).

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

 [daky]
Trần Văn Tân
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