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V/v đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Theo Báo cáo số 1744/BC-SYT ngày 29/7/2022 của Sở Y tế tỉnh về kết quả
tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 (đến hết ngày 28/7/2022), tỷ lệ tiêm mũi 4 đối
với người trên 18 tuổi của huyện Thăng Bình rất thấp (5%), đứng thứ 16/18 toàn
tỉnh, để tăng cường công tác đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho
đối tượng trên 18 tuổi và trẻ em, UBND huyện Thăng Bình đề nghị:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác
tiêm chủng, yêu cầu trong tháng 8 phải tập trung tiêm cho các đối tượng theo quy
định để đến cuối tháng 8/2022 hoàn thành tiêm mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng
trên 18 tuổi theo Thông báo số 424/TB-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện
về nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện; trong
đó cán bộ, công chức, nhân viên thuộc UBND huyện và UBND cấp xã quản lý
phải gương mẫu tiêm chủng đạt 100% (trừ các trường hợp chống chỉ định hoặc
chưa đủ điều kiện tiêm phòng Covid 19 theo quy định).
2. Trung tâm Y tế huyện:
Tiếp tục tổ chức các điểm triển khai tiêm vacxin hàng ngày trong tuần tại
Trạm Y tế, Trung tâm Y tế, tại các điểm tiêm chủng lưu động; tại các cơ sở sản
xuất kinh doanh tiêm theo kế hoạch và thường xuyên thông tin các điểm tiêm đến
người dân.
3. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và
Truyền thanh – Truyền hình huyện:
Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu về lợi ích,
hiệu quả và đồng thuận tiêm nhắc lại vacxin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 và tiêm
vacxin 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 vacxin phòng Covid19 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 vacxin 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.
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4. Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp – Dịch vụ huyện:
Tổng hợp nhu cầu vacxin của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các Cụm
công nghiệp cung cấp cho Trung tâm Y tế huyện và tích cực phối hợp với Trung
tâm Y tế huyện khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin cho người lao động của cơ sở
sản xuất kinh doanh, hoàn thành trong tháng 8 năm 2022.
5. UBND các xã, thị trấn:
- Khẩn trương và huy động các lực lượng để rà soát, vận động, tuyên truyền
người dân đi tiêm chủng với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng
người dân” nhằm đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vacxin phòng
Covid-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em.
- Thực hiện truyền thông liên tục các thông điệp tuyên truyền về tiêm chủng
(mũi nhắc lại, tiêm chủng cho trẻ em) trên các phương triện thông tin tại địa
phương; truyền tải nội dung đến các Tổ trưởng Tổ dân phố, các Bí thư chi bộ, Hội
phụ nữ và các hội, đoàn thể địa phương để lồng ghép trong các cuộc họp tuyên
truyền, phổ biến cho người dân.
Địa phương nào để vắc xin đợt 35 hết hạn phải chịu trách nhiệm trước
Huyện ủy, UBND huyện.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Lưu: VT, TH.
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