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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh
tại cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng
vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/6/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết
Minh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đến cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần tham dự:
- Tại điểm cầu UBND tỉnh:
+ TS. Nguyễn Vũ Thượng - Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí
Minh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 05 (theo Quyết định 1581/QĐ-BYT ngày 17/6/2022
của Bộ Y tế).
+ Đại diện lãnh đạo: Sở Y tế - Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng
vắc xin phòng Covid-19 tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Ban
Quản lý Khu kinh tế; Liên đoàn Lao động tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.
- Tại điểm cầu cấp huyện: Lãnh đạo UBND, Trung tâm Y tế, Công an và một
số cơ quan liên quan thuộc các huyện, thị xã, thành phố.
- Tại điểm cầu cấp xã: Lãnh đạo UBND, Trạm Y tế, Công an các xã, phường,
thị trấn.
Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
trên địa bàn tỉnh (Công văn số 2283/SYT-NV ngày 27/6/2022); ý kiến của các sở,
ban, ngành tỉnh, các địa phương và ý kiến phát biểu của TS. Nguyễn Vũ Thượng Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn kiểm tra số
05; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kết luận như sau:
1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành
phố:
- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong
việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. Đảm bảo 100% công chức,
viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện,
thị xã, thành phố tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của ngành Y
tế.
- Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế rà soát kỹ người dân trên 18 tuổi và trẻ em từ
5 tuổi trở lên để vận động tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng khuyến cáo của
ngành Y tế và đúng lịch tiêm chủng.
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2. Sở Y tế - Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin:
- Triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại
Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế; đảm bảo hiệu quả, kịp thời,
đúng quy định.
- Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin
phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người trên 18 tuổi năm 2022 trên địa
bàn tỉnh và Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho
trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành, trình UBND tỉnh:
Trước ngày 02/7/2022.
- Đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban
hành văn bản chuyên đề về tiêm vắc xin phòng Covid-19 (thể thức: Công văn hoặc
Chỉ thị). Thời gian hoàn thành dự thảo văn bản: Trong ngày 28/6/2022.
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm
chủng:
+ Bố trí các điểm tiêm chủng lưu động trong và ngoài giờ hành chính, đảm bảo
luôn sẵn sàng tiêm khi có người dân đến tiêm; có giải pháp đảm bảo tiêm cho người
dân an toàn, nhanh nhất, thuận lợi nhất; nhân viên y tế phải có thái độ niềm nở, trách
nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc tiêm vắc xin.
+ Sau khi các Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
được ban hành, các cơ sở tiêm chủng phải xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai
đến các đối tượng tiêm chủng, đảm bảo tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
3. Công tác chuẩn bị ký cam kết về vận động và triển khai tiêm chủng vắc
xin phòng Covid-19:
- Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương gửi văn bản góp ý liên quan nội
dung cam kết tiêm chủng và sắp xếp, tham dự buổi ký cam kết về tiêm chủng đầy đủ,
đúng thành phần (vào lúc 09h00 ngày 30/6/2022 tại Sở Y tế); yêu cầu lãnh đạo
UBND cấp huyện phải trực tiếp tham dự, ký cam kết và chịu trách nhiệm về thông
tin, số liệu, lộ trình tiêm chủng… thuộc địa bàn quản lý.
- Về chỉ tiêu tiêm chủng người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa
khẩu: Thống nhất giao UBND các huyện, thành phố nơi có khu công nghiệp, khu
kinh tế cửa khẩu ký cam kết với Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc
xin phòng Covid-19 tỉnh.
- Ban Quản lý Khu Kinh tế có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện,
thành phố nơi có khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trong việc rà soát, cung cấp
thông tin, số liệu người lao động cần tiêm chủng; làm tốt công tác truyền thông vận
động đến chủ doanh nghiệp và công nhân tại các doanh nghiệp trong khu công
nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tham gia tiêm vắc xin; chủ trì, phối hợp ngành Y tế tổ
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chức Tọa đàm thông tin về lợi ích của việc tiêm vắc xin, tác hại nếu không tiêm
chủng đủ liều, đúng lịch.
- Liên đoàn Lao động tỉnh: Triển khai đến các tổ chức công đoàn cơ sở để vận
động công đoàn viên tham gia tiêm chủng đủ liều, đúng lịch.
4. Công tác truyền thông:
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
thường xuyên lên sóng phát thanh, truyền hình (trong bản tin thời sự) để truyền
thông về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; xây dựng tài liệu truyền thông với nội
dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận với từng nhóm đối tượng; truyền thông
trên các loại hình báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của
các sở, ngành, đơn vị, địa phương…
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
và UBND cấp huyện công khai Danh sách các điểm tiêm cố định, lưu động trên địa
bàn tỉnh để người dân dễ tiếp cận, sẵn sàng đến tiêm chủng.
- Sở Thông tin và Truyền thông:
+ Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường số lượng bài viết, thời lượng phát
sóng, bản tin nhanh,… về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
+ Đề xuất cụ thể việc nhắn tin đến các thuê bao di động để thông báo, nhắc lịch
tiêm chủng cho từng người dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung tham mưu trình UBND
tỉnh: Trước ngày 30/6/2022.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh, truyền hình
dành chuyên mục riêng để tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; chỉ
đạo Đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng các chương trình của Đài cấp huyện; đồng
thời, xây dựng bản tin riêng để tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
phù hợp với địa bàn cấp xã.
5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Khẩn trương sử dụng số lượng vắc xin phòng Covid-19 do Sở Y tế - Văn
phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh phân bổ,
đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh; không để hủy
bỏ vắc xin do hết hạn, tránh lãng phí. Nơi nào để vắc xin hết hạn thì Chủ tịch UBND
cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
- Tiếp tục rà soát đối tượng, tăng cường truyền thông, giao chỉ tiêu tiêm chủng
cho từng xã, phường, thị trấn và thực hiện các biện pháp khác để đẩy nhanh việc tiêm
vắc xin cho người dân từ 18 tuổi trở lên và trẻ em trên địa bàn; chỉ tiêu ký cam kết
tiêm chủng với Văn phòng tiêm chủng phải phù hợp với số lượng đối tượng cần tiêm
chủng, không đăng ký chỉ tiêu thấp dẫn đến không đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin
trên địa bàn.
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- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tăng cường nhân lực hỗ trợ
Trạm Y tế xã, phường, thị trấn khi cần thiết; bố trí các điểm tiêm chủng lưu động
trong và ngoài giờ hành chính luôn sẵn sàng tiêm khi có người dân đến tiêm.
- Sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều
nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn.
- Về việc ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”: UBND các huyện, thị xã, thành phố
chỉ đạo ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc “làm sạch”
dữ liệu tiêm chủng, làm cơ sở để triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, tạo điều
kiện thuận lợi cho người dân trong việc di chuyển khi có nhu cầu.
- Kích hoạt lại tất cả các Tổ Covid-19 cộng đồng để “Đi từng ngõ, gõ từng nhà,
rà từng đối tượng”, đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:
+ Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, nắm chắc đối tượng chưa tiêm chủng đủ liều vắc
xin ở từng thôn, ấp, khu phố... để vận động, thông báo đến từng hộ gia đình, từng
người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời, đúng lịch; đảm bảo chỉ tiêu tiêm
chủng phải gắn liền với mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19.
+ Tăng cường truyền thông, vận động người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19
để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng.
+ Tăng cường thời lượng phát sóng, tiếp sóng về lợi ích của tiêm vắc xin phòng
Covid-19, kế hoạch tiêm vắc xin của địa phương,… trên hệ thống truyền thanh cơ sở.
UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, KGVX, T-0928/6.
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