ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1359 /UBND-KGVX

Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
vắc xin phòng Covid-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Tiếp theo Công văn số 1317/UBND-KGVX ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh
về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1940/SYT-NV ngày 07/6/2022 về
việc báo cáo nội dung buổi làm việc với Đoàn giám sát của Viện Vệ sinh dịch tễ
Trung ương về giám sát hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Y tế - Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 tỉnh (Văn phòng tiêm chủng):
- Tổ chức cuộc họp trực tiếp để tiến hành ký cam kết với Ban Dân tộc tỉnh; Sở
Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND các huyện, thị xã, thành
phố về việc vận động và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 nhằm đạt
mục tiêu tiêm chủng của Chính phủ giao.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã,
thành phố rà soát lại số lượng người hiện có mặt tại địa phương, đối tượng đủ điều
kiện tiêm chủng theo từng nhóm tuổi, từ đó điều chỉnh lại đối tượng cần tiêm, tỷ lệ
tiêm vắc xin theo từng nhóm tuổi cho phù hợp.
2. Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường truyền thông, vận động người lao
động trong các khu công nghiệp về việc tiêm mũi nhắc lại để người lao động đi
tiêm kịp thời, đủ mũi nhằm đạt hiệu quả phòng, chống dịch; tiến hành rà soát các
đối tượng chưa tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 vắc xin phòng Covid-19 và đề xuất nhu
cầu số lượng vắc xin tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4), làm cơ sở để ký cam kết về
tiêm chủng với Sở Y tế - Văn phòng tiêm chủng. Kết quả rà soát và đề xuất nhu cầu
vắc xin gửi Sở Y tế trước ngày 15/6/2022.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường
truyền thông, vận động để cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng, giúp trẻ có được miễn
dịch chống lại Covid-19; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến
hành rà soát các đối tượng trẻ từ 5 đến 17 tuổi thuộc đối tượng đi học chưa tiêm
mũi 1, mũi 2 vắc xin phòng Covid-19, làm cơ sở để ký cam kết với Sở Y tế - Văn
phòng tiêm chủng trong công tác phối hợp, hỗ trợ tiêm chủng.
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3. Ban Dân tộc tỉnh:
- Tăng cường truyền thông về lợi ích của tiêm mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng
Covid-19, kết hợp nhiều hình thức truyền thông, trong đó chú trọng phối hợp với
các ban, ngành, đoàn thể ở cấp huyện, cấp xã truyền thông trực tiếp tới từng hộ gia
đình, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, thống kê
số người đồng bào dân tộc thiểu số chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 hoặc tiêm
chưa đủ liều cơ bản, làm cơ sở để ký cam kết với Sở Y tế - Văn phòng tiêm chủng
trong công tác phối hợp, hỗ trợ tiêm chủng.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Đẩy mạnh truyền thông về lợi ích và hiệu quả bảo vệ của việc tiêm vắc xin
phòng Covid-19; vận động người dân đi tiêm chủng; “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để
vận động và rà soát người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng
Covid-19.
- Tiến hành rà soát số đối tượng đã tiêm ở địa phương khác hoặc từ địa
phương khác tiêm tại tỉnh, đối tượng hiện có mặt tại địa phương, đối tượng đủ điều
kiện tiêm chủng theo từng nhóm tuổi để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu
tiêm chủng cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, ở từng địa bàn xã, phường, thị trấn,
làm cơ sở để ký cam kết về tiêm chủng với Sở Y tế - Văn phòng tiêm chủng (trừ số
lượng công nhân trong các khu công nghiệp Ban Quản lý Khu Kinh tế đã ký cam
kết với Văn phòng tiêm chủng); chịu trách nhiệm về kết quả tiêm chủng của địa
phương trước Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả rà soát gửi Sở Y tế trước ngày
15/6/2022.
5. Đối với UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Đồng Phú (có tỷ lệ tiêm
vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi thấp): Khẩn trương rà
soát số trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi chưa tiêm mũi 2 trên địa bàn để tiêm bổ sung ngay
cho các đối tượng này, hoàn thành trong tháng 6/2022 và báo cáo kết quả về Sở Y
tế./.
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, P.KGVX, T-9708/6.

Trần Tuyết Minh

