
     

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  3525  /UBND-VX 
V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho người dân trên địa bàn huyện 

Tuy Phong, ngày 30 tháng 12 năm 2022 

   

Kính gửi: 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin; 

- Trung tâm VH-TT&TTTH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Trường THPT: Tuy Phong, Hòa Đa; 

- Các đơn vị trường học thuộc huyện. 

Qua báo cáo, các ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trong tháng 12/2022. Tính đến ngày 28/12/2022, cơ bản sử 

dụng hết 1.040 liều vắc xin Moderna đợt 57; tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn toàn huyện có tăng so với ngày 30/11/2022, cụ thể: Tỷ lệ người từ 18 tuổi 

trở lên tiêm mũi 3 đạt 66,52%/toàn tỉnh đạt 68,5%, tăng 0,15%; trẻ 5-11 tuổi tiêm đủ 

mũi cơ bản đạt 74,36%/toàn tỉnh đạt 60,2%, tăng 3,67%.  

Tuy nhiên, trong đợt 57, số trẻ 6-11 tuổi tham gia tiêm mũi 2 vắc xin Moderna 

còn thấp (435/1.123 trẻ), đạt 38,74% so với số trẻ cần được tiêm mũi 2 vắc xin này; 

chưa đạt được mục tiêu tăng tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 bằng hoặc cao 

hơn bình quân chung toàn tỉnh theo kế hoạch đề ra; đối với trẻ 12-17 tuổi tiêm mũi 3 

toàn huyện đạt 62,09%/toàn tỉnh đạt 47,5%, không tăng so với ngày 30/11/2022. 

Nguyên nhân chủ yếu: Công tác tuyên truyền, vận động tuy có duy trì thực hiện 

nhưng chưa đạt hiệu quả, chưa nhận được sự đồng thuận cho trẻ tham gia tiêm mũi 2 

vắc xin Moderna của một số phụ huynh; trong tháng 12/2022, nguồn vắc xin để tiêm 

mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên không có. 

Thực hiện Thông báo số 1656/TB-BYT ngày 08/12/2022 của Bộ Y tế về kết 

luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công 

tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Công văn số 4316/UBND-KGVXNV 

ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT 

ngày 18/11/2022 của liên Bộ: Y tế - Giáo dục và Đào tạo; theo tinh thần cuộc họp 

ngày 28/12/2022 về nghe báo cáo kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong tháng 

12/2022, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đối với việc tăng tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên 

- Mục tiêu: Tiếp tục phấn đấu tăng tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên 

của huyện bằng hoặc cao hơn bình quân chung toàn tỉnh. 
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- Giao Trung tâm Y tế huyện chủ động liên hệ, đăng ký Sở Y tế, CDC tỉnh cấp 

vắc xin phù hợp với tình hình thực tế của huyện (về số lượng, thời điểm) để phân bổ 

cho các xã, thị trấn tổ chức tiêm vắc xin kết hợp với chi trả chế độ hỗ trợ cho F0, F1. 

2. Đối với nhóm trẻ 5-17 tuổi 

- Mục tiêu: Tối thiểu 80% trẻ 12-17 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối 

tượng chỉ định được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lần 1 (mũi 3); tối thiểu 

80% trẻ 5-11 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm đủ 02 

liều vắc xin phòng COVID-19. 

- Các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển 

khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Thông báo số 1656/TB-BYT ngày 08/12/2022 

của Bộ Y tế và Công văn số 4316/UBND-KGVXNV ngày 19/12/2022 của UBND 

tỉnh. 

- Thống kê đối tượng tiêm: 

+ Đối với UBND các xã, thị trấn: Trẻ không đi học trên địa bàn. 

+ Đối với các đơn vị trường học thuộc huyện và 02 Trường THPT: Tuy Phong, 

Hòa Đa: Học sinh của trường. 

- Về triển khai tổ chức tiêm chủng khi được phân bổ vắc xin, giao Văn phòng 

HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND 

huyện kế hoạch triển khai cụ thể. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

Hiệu trưởng các Trường THPT: Tuy Phong, Hòa Đa nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT.UBND huyện (Đ/c H.Sơn); 

- BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- Chánh, PVP.HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Hồng Sơn 
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